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Noen felles rådmannsbetraktninger… 
Byggingen av Indre Østfold kommune pågår for fullt 426 dager før ny kommune formelt etableres. En 

helt sentral oppgave for oss rådmenn i tiden som gjenstår vil være å sikre at vekslingen fra fem gamle 

til en ny kommune skjer så smidig som mulig av hensyn til både innbyggere og ansatte. Dette både 

krever og nødvendiggjør at stadig flere av våre ansatte vil involveres i arbeidet, og gjennom høsten 

2018 og våren 2019 vil mange av våre medarbeidere ansettes/innplasseres i nye roller i ny 

kommune. 

Fem kommuneøkonomier skal også samkjøres i størst mulig grad inn mot 01.01.2020. Rådmennene 

har derfor valgt å bygge budsjettforslagene for egen kommune rundt samme dokumentstruktur for å 

lettere kunne få innsyn i den enkelte kommunes økonomiske utfordringer og prioriteringer. I tillegg 

innledes dokumentet med en fellesdel hvor de økonomiske forutsetningene som budsjettforslagene 

bygger på er samordnet i størst mulig grad. Dette grepet har også til hensikt å forenkle 

fellesnemndas oppgave med både å bygge den nye kommunen og sikre nødvendig samordning 

mellom de fem eksisterende kommunene frem til konstituerende møte er holdt av nyvalgt 

kommunestyre høsten 2019. I henhold til Inndelingslovens § 26 fremgår det at fellesnemnda i sin 

virkningsperiode skal uttale seg om årsbudsjetter og økonomiplaner for kommunene saken gjelder. I 

lovbestemmelsen går det fram at en slik uttalelse skal sendes departementet som i henhold til § 28 i 

loven kan føre kontroll med lovligheten av budsjettvedtakene når utredning om sammenslåing er 

satt i gang. 

Til tross for at våre kommuner gjennom mange år har foretatt budsjettreduksjoner og gjennomført 

en rekke effektiviseringstiltak ligger driftsnivået samlet sett fortsatt for høyt. Mens kommunereform-

prosessen pågikk var derfor rådmennene også både tydelige og samstemte på at et tungtveiende 

argument for å etablere en ny stor kommune var nettopp mulighetene for å kunne ta ut 

stordriftsfordeler og ytterligere forbedre kostnadseffektiviteten. 

Samlet sett er det gjennomført omfattende investeringer i sammenslåingskommunene de senere 

årene, og ambisjonene for nye investeringer er fortsatt store. Dette har resultert i at rådmennene 

vurderer det som nødvendig å basere sine budsjettforslag på at overgangsperioden for 

eiendomsskatt benyttes fram til 31.12.2021. 

Vår felles bekymring for kommuneøkonomien overskygges imidlertid av det engasjementet og 

pågangsmotet som både ansatte, ledere og tillitsvalgte legger for dagen for å kunne tilby gode 

tjenester til våre nesten 45000 innbyggere også i 2019. 

 

 

31. oktober 2018 

 

 

…………………….…………. …………………….…………. …………………….…………. …………………….…………. …………………….…………. 
Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann 

Askim kommune Eidsberg kommune Hobøl kommune Spydeberg kommune Trøgstad kommune 
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Overordnede mål og forventninger om kvalitet på tjenester  

Kommuneplanen som overordnet styringsdokument 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for en bærekraftig 

utvikling1 av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den skal fortelle hvordan vi 

mener at vi kan skape et best mulig samfunn og hvordan alle kommunenes innbyggere kan få et best 

mulig liv – både i vår tid og for generasjoner som kommer etter oss. 

Kommuneplanen skal legge til rette for at kommunen kan vokse på en bærekraftig måte. Planen skal 

sørge for at veksten skjer slik at en ivaretar hensyn til blant annet vilkår for folkehelse, forebyggende 

arbeid, bomiljø og oppvekstkår, verdiskapning og næringsvirksomhet, jordvern, kulturlandskap og 

samfunnssikkerhet. 

Kommuneplanen består av to deler; samfunnsdelen med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens 

samfunnsdel skal etter loven beskrive kommunens overordnede mål og strategier for videre utvikling 

av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Gjennom mål og valg av strategier skal den 

også gi føringer for arealdelen. Arealdelen skal vise hvordan en ser for seg sammenhengen mellom 

den lokale samfunnsutviklingen og arealbruken. Gjennom kommuneplanens arealdel legger 

kommunestyret føringer for bruken av areal i kommunen. Handlingsdelen skal konkretisere hvordan 

man vil følge opp målene i samfunnsdelen og må ses i sammenheng med kommunens fireårige 

økonomiplan. Mens kommuneplanen skal rulleres hvert 4. år, skal handlingsdelen revideres hvert år. 

 

De 5 kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad har alle sine gjeldende 

kommuneplaner. I tråd med Forskrift om sammenslåing av Askim kommune, Eidsberg kommune, 

Hobøl kommune, Spydeberg kommune og Trøgstad kommune av 17.desember 2017 § 5, gjelder 

kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11, inkludert arealdelen 

inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye kommunestyret.  

Utvalget P2 arbeider med kommuneplan for Indre Østfold kommune. Det er foreløpig lagt følgende 

skisse for framdrift med forankring for å besvare mandatet: 

 

                                                           
1 Definisjon av bærekraftig utvikling: «En utvikling som imøtekommer dagens behov ute å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov» 
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I påvente av kommuneplan for Indre Østfold vil den enkelte kommunes handlingsdel i 

økonomiplanen videre, si noe om oppfølging av de respektive kommuneplaners samfunnsdeler. 

Oppfølgingen skjer gjennom strategier/fokusområder og ned i gjennomgående må og konkrete 

delmål. Innretningen i de 5 kommunene er ulik på hvordan man har materialisert dette og hvordan 

man følger opp og rapporterer på måloppnåelse. Dette omtales særskilt under den enkelte 

kommunes økonomidokument. 

Folkehelse 

Kommuneplanen skal beskrive kommunens overordnede 

mål og strategier for videre utvikling av 

kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. For 

å utvikle må det også rettes fokus mot 

samfunnsutfordringene. En oversikt over befolkningen som 

man etter Folkehelseloven er pålagt å utarbeide, gir et 

grunnlag for å rette fokus mot videre utvikling av 

kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon i 

kommuneplanen.  

Grunnlagsdokumentet som er utarbeidet av 7 kommuner i 

Indre Østfold ligger som grunnlag for kommunens 

planlegging. Folkehelseutfordringene er ofte komplekse og 

kan oppleves som uhåndterlige, men her rettes fokus på å 

indentifisere de viktigste prioriteringsområdene for 

folkehelsearbeidet og setter folkehelseperspektivet i et livsløpsperspektiv. Det innebærer at man går 

bort fra tanken om inndeling basert på sosiale eller økonomiske forhold til å se folkehelsearbeidet i 

et livsløpsperspektiv. 

De fleste mennesker vil i løpet av livet ha behov for tilpassede tjenester ten at dette skal definere 

dem inn i en spesiell gruppe. Som individer ønsker vi heller at tjenestene er tilpasset våre behov og 

vår situasjon. Et livsløpsperspektiv vil bidra til at vi ha fokus på tverrfaglighet. Med 

livsløpsperspektivet rettes fokus mot følgende:  
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Livsfase 1 

I denne livsfasen, fra tidlig i svangerskapet og opp til 3-årsalderen er det viktig med målrettede og 

gjennomtenkte tiltak for å gi barnet en god oppvekst. Dette vil gi bedre livskvalitet og livsmestring 

hos den enkelte, og samtidig bidra til gode og helsefremmende lokalsamfunn. I denne fasen er det 

viktig å rette fokus mot familiens situasjon og ressurser, som: 

Levekår 

- Husholdninger med lav inntekt 

- Kommunale boliger 

- Økonomisk sosialhjelp 

- Hjelp til mennesker med levekårsutfordringer 

Barnehage 

- Barn i barnehage 

- Pedagogtetthet i barnehagen 

- Fysisk aktivitet, kosthold og psykososialt miljø 

Helsestasjon og barnevern 

- Helsestasjon 

- Barnevernstiltak 

Livsfase 2 

I denne fasen, gjennom videregående og over i arbeid er et viktig å rette fokus på å sikre en person 

en plattform for å unngå problemer knyttet til sosiale ulikheter. Har en person gjennomført 

videregående skole gir dette lettere tilgang til jobb eller studier. Da styrker det muligheten til å tjene 

sine egne penger, skaffe seg bolig og forsørge seg selv og eventuelt familie. Videre har familien større 

mulighet til å delta aktivt i samfunnslivet og på denne måten oppleve at de er inkludert. I denne 

fasen er det viktig å rette fokuset på å legge til rette for at flest mulig gjennomfører videregående 

skole: 

Skoleløpet 

- Trivsel 

- Mobbing 

- Grunnskolepoeng 

- Frafall i videregående skole 
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Ut i jobb 

- Arbeidsforhold 

- Utdanningsnivå 

Livsmestring barn og unge 

- Fysisk aktivitet og kosthold 

- Psykisk helse 

- Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom 

- Røyk, snus, alkohol og narkotika 

- Forebyggende arbeid mot rus og kriminalitet 

 

Livsfase 3 

I denne fasen, utsette skrøpeligheten, er spesielt viktig med en aldrende befolkning. Å utsette 

skrøpeligheten vil gi flere gode levekår og være et gode både for hvert enkelt menneske og for 

samfunnet. Skrøpeligheten i form av vekttap, redusert muskelkraft, lavt aktivitetsnivå, langsom 

ganghastighet og utmattelse gir reduksjon i personens reservekapasitet. I denne fasen er det viktig å 

rette fokuset på å legge til rette for å utsette aldringsprosessen: 

En aldrende befolkning 

- Befolkningen 

- Forventet levealder 

Eldres helse 

- Mange friske eldre 

- Psykisk helse 

- Hofte og lårbensskader 

- Demens 

- Alkoholbruk 

- Legemiddelbruk 

Livsmestring for eldre 

- Aktiv deltakelse i samfunnet 

Fysisk aktivitet 
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Overordnede styringssignaler  

Hovedpunkter fra Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 

Norsk økonomi  
Norge er inne i en oppgangskonjunktur. De to siste årene har arbeidsledigheten 
falt. Høyere priser på olje og gass, i tillegg til betydelige kostnadskutt i 
oljeselskapene, gir ny økning i aktiviteten på norsk sokkel. Investeringene i 
næringslivet på fastlandet har økt markert de siste årene, og det er anslått 
fortsatt oppgang fremover. Lave renter har stimulert etterspørselen, og 
svekket kronekurs og moderate lønnsoppgjør har bedret konkurranseevnen. 

Etter hvert som veksten i økonomien har tatt seg opp, har regjeringen i de siste budsjettene lagt vekt 
på å normalisere finanspolitikken. Av hensyn til norsk økonomi og konkurranseutsatt sektor foreslår 
regjeringen at bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien. Bruken av 
oljeinntekter tilsvarer 2,7 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Det er godt under den 
langsiktige rettesnoren på tre prosent. 
 

Skatter og avgifter 
For å stimulere til arbeid og investeringer har regjeringen over flere år redusert selskapsskatten, skatt 
på arbeid og formuesskatten. I 2019-budsjettet føres skattepolitikken videre langs de samme linjene. 

Regjeringen vil at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt fremover. Derfor foreslås det å redusere 
den maksimale eiendomsskattesatsen i kommunene fra 7 til 5 promille. Videre foreslår regjeringen å 
redusere elavgiften med 1 øre per kilowattime. 

Den kommunale skatteøren er foreslått redusert med 0,25-prosentpoeng til 11,55 prosent. 
 

Helse  
Regjeringen legger i budsjettforslaget til rette for investeringstilskudd til 1 500 heldøgns 
omsorgsplasser og 450 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. 

Videre økes bevilgningene til rekrutteringstilskudd for å sørge for flere psykologer og fastleger i 
kommunene. 
 

Arbeidsliv  
Regjeringen foreslår 125 millioner kroner til tiltak som skal få flere med nedsatt funksjonsevne eller 
hull i CV-en over i faste, ordinære jobber. Regjeringen gjør også endringer i ordningen med 
lønnstilskudd og i opplæringstiltakene, for å bidra til en enklere og mer effektiv bruk av virkemidlene. 

Flere personer med rusproblemer skal få tilbud om tiltaksplass, og det foreslås økt bevilgning til varig 
tilrettelagt arbeid. 

Utsiktene for arbeidsmarkedet tilsier at tiltaksomfanget kan reduseres. Regjeringen foreslår derfor 
en reduksjon i bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for 2019. Bevilgningen gir fortsatt rom for et 
godt tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne og andre utsatte grupper. 

 
Samferdsel  
Den sterke satsingen på veier, jernbane og kollektivtrafikk fortsetter. Budsjettforslaget gir blant 
annet rom for et bedre togtilbud, veiutbygging i alle landsdeler, viktige kollektivprosjekter i de store 
byene, satsing på trygghet langs kysten og tilrettelegging for introduksjon av 5G mobilt bredbånd. 
 

Integrering  
Regjeringen vil bidra til å øke innvandreres deltagelse i arbeids- og samfunnsliv, og legger i desember 
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frem en integreringsstrategi. Tidlig innsats i barnehage og skole er sentrale arenaer for integrering. 
Gratis kjernetid i barnehage for toåringer er derfor også en del av regjeringens integreringsløft. 
 

Kunnskap  
Høy produktivitet krever en arbeidsstyrke med høy kompetanse. Regjeringen vil fortsette innsatsen 
for å øke kvaliteten i skolen og satsingen på kompetanse for ansatte i barnehage og skole. 
Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform for å hindre at arbeidstakere faller ut av 
arbeidslivet, og tiltak for å øke kvaliteten i yrkesfagene. 
 

Kommunesektoren 
Kommunesektorens frie inntekter vokser med om lag 2,6 milliarder kroner i 2019. På nasjonalt nivå 
er handlingsrommet innenfor de frie inntektene beskrevet som følger: 

Kommuneopplegget 2019 – frie inntekter  

Vekst i frie inntekter 2,6 mrd. kroner 
Demografi -1 mrd. kroner 

Pensjonskostnader -0,7 mrd. kroner 

Satsinger innenfor frie inntekter -0,6 mrd. kroner 

Handlingsrom uten effektivisering 0,3 mrd. kroner 

Effektivisering 0,5 pst. 1,2 mrd. kroner 

Handlingsrom med effektivisering 1,5 mrd. kroner 

 
For kommunene begrunnes 200 millioner kroner av veksten i frie inntekter med opptrappingsplanen 
for rusfeltet, 200 millioner kroner med tidlig innsats i skolen og 100 millioner kroner med 
opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. For fylkeskommunene skal 100 millioner kroner 
gis til opprusting og fornying av fylkesveinettet. 

Det ble i 2012 innført kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter i somatiske døgnavdelinger. 
Ordningen utvides fra 2019 slik at den også gjelder pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusavhengighet. Samtidig endres forskriften slik at det er 
oppholdskommunen som får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter. 

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester strammes inn gjennom at innslagspunktet 
foreslås økt til 1.320.000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått lønnsvekst for 
2018 på 50.000 kroner. Kompensasjonen for kommunens utgifter ut over innslagspunktet beholdes 
uendret på 80 pst. 
 
I regjeringens budsjettforslag er det gitt følgende anslag på frie inntekter for 2019 for de fem 
kommunene som skal inngå i Indre Østfold kommune (tall i hele 1000): 

Kommune 
Anslag på frie 

inntekter 2019 

Anslag på oppgave-
korrigert vekst 

2018-2019 

Anslag vekst 
regnskap 2018-2019 

(prosent) 

Askim 866.927 21.916 2,6 
Eidsberg 644.139 18.263 2,9 

Hobøl 202.256 3.458 1,7 

Spydeberg 211.741 5.031 2,4 

Trøgstad 310.674 6.361 2,1 
Anslaget for Hobøl og Spydeberg må ses i sammenheng med at disse kommunene inngår i regjeringens 

forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. 
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Kommunene og norsk økonomi 2/2018 
KS-rapporten «Kommuner og norsk økonomi» tar for seg den 

økonomiske utviklingen i Norge og i kommunesektoren. En ny 

rapport med de siste tall, analyser og vurderinger ble lagt frem 

04.10.18. En av konklusjonene i rapporten er at etter to år med 

økonomisk oppgang nasjonalt og nesten fire år med gode 

økonomiske resultater i kommunesektoren, er det trolig mer utfordrende tider i sikte. 

Rapporten beskriver at det har vært en betydelig økning i antall utførte timeverk i kommunesektoren 

og økningen i investeringer er enda større. Veksten i verdiskapning har økt klart de to siste årene, og 

kommunene legger bak seg tre år med klar realvekst i frie inntekter. Det er forventet at de frie 

inntektene vil falle i år, og renteøkningene har begynt. Det ventes et dårligere driftsresultat for 

kommunesektoren samlet i år sammenlignet med i fjor. Behovet for en ekspansiv finanspolitikk 

reduseres, og prioriteringene i statsbudsjettet blir trolig tøffere. 

Rapporten viser bl.a. at konjukturoppgangen har kommet innbyggerne til gode ved at flere har 

kommet i jobb, og det er utsikter til høyere lønnsvekst. Arbeidsledigheten har falt i alle fylker. 

Kommuneøkonomien er likevel presset, og kommunesektoren står overfor store utfordringer i tiden 

fremover. Det vil blant annet bli krevende for kommuner og fylkeskommuner å rekruttere nok 

arbeidskraft med riktig kompetanse. Kommunesektoren må håndtere utgifter knyttet til flere eldre 

og klimautfordringene, og de må møte forventninger om et enda bedre tjenestetilbud. 

Prognosene for internasjonal økonomi peker i retning av en fortsatt moderat konjukturoppgang, men 

veksten hos våre handelspartnere blir trolig redusert i tiden framover. Det er imidlertid stor 

usikkerhet i verdensøkonomien knyttet til uforutsigbar amerikansk økonomisk politikk, Storbritannias 

Brexit, konflikter og uro i Syria, Iran, Tyrkia og Nord-Korea. 

Norsk økonomi har hatt konjukturoppgang i snart to år, og vi har lagt oljenedturen bak oss. 

Bruttoproduktet i alle fylker har økt klart den siste perioden. Veksten har vært særlig markant i 

Nordland, Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Det har ført til oppsving i sysselsettingen 

i alle fylker. Størst omslag har Rogaland hatt, noe som har sammenheng med at oljenæringen har 

kommet seg på beina. 

Det var 5.312.343 innbyggere registrert bosatt i Norge 1. juli i år. Folkeveksten har vært lavere enn i 

tilsvarende periode i fjor. Det er ventet at befolkningsveksten holder seg på dagens nivå fremover. 

Dette har sammenheng med lavere innvandring og at fruktbarheten har gått ned. Basert på 

befolkningsframskrivingene til SSB er merutgiftene for kommunesektoren knyttet til økningen i 

befolkningen og endringen i sammensetningen anslått til 1,3 milliarder kroner i 2019. 
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Pengepolitisk rapport nr. 3-2018 
Norges Bank presenterer fire ganger i året en pengepolitisk 

rapport med vurdering av finansiell stabilitet. Rapporten 

vurderer bl.a. utsiktene for renten og inneholder anslag for 

utviklingen i norsk og internasjonal økonomi. 

Norges Banks hovedstyre presenterte i Pengepolitisk rapport 3-2018 sin beslutning om å heve 

styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent. Bakgrunn for vedtaket er at det er god 

vekst i norsk økonomi og at sysselsettingen stiger. Det blir gradvis mindre ledige ressurser i 

økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten 

er nær inflasjonsmålet på 2 prosent. 

Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom 

styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle 

ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid. 

Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. 

Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen å 

være nær målet noen år frem, samtidig som arbeidsledigheten fortsatt er lav. Det signaliseres at 

styringsrenten sannsynligvis vil bli satt videre opp i første kvartal 2019. Deretter heves den gradvis, til 

om lag 2 prosent ved utgangen av 2021. 

  



16 
 

Overordnede budsjettforutsetninger 

Økonomiplan 2019-2022 – Indre Østfold kommune 
I henhold til Kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og skal omfatte hele 

kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver i planperioden. Indre Østfold kommune vil først være en kommune fra 1. januar 

2020 og kommunens første pliktige økonomiplan vil være økonomiplan 2020-2023.  

I oppgaven med å etablere Indre Østfold kommune vil det være av avgjørende betydning å få en 

helhetlig oversikt over kommunenes samlede aktivitet, økonomiske situasjon og forutsetninger. 

Dette arbeidet er en del av prosjektet «etablering av Indre Østfold kommune». I dette arbeidet har 

tidligere delprosjekt AP3 Økonomisk politikk og handlingsregler og A2 Økonomi hatt en sentral rolle.  

Budsjett og økonomiplanen 2019-2022 for Indre Østfold kommune baserer seg i hovedsak på de 

enkelte kommunenes økonomiplaner for 2018-2021 samt premisser, felles kjøreregler og 

forutsetninger vedtatt i kommunestyrene juni 2018 for etablering av budsjett 2019 og økonomisk 

handlingsplan 2020-2022 for Indre Østfold kommune.  

Det er også viktig å understreke at når kommunene nå skal rullere sine økonomiplaner er det fattet 

nye politiske vedtak, gjort nye vurderinger og omprioriteringer som har endret og påvirket premisser 

for økonomiplan 2019-2022.  

Dette dokumentet legger grunnlaget for utarbeidelsen av Indre Østfold kommunens første pliktige 

budsjett- og økonomiplan 2020-2023. Det legges da opp til at fellesnemnda skal ta første pliktige 

økonomiplan til orientering og at det konstituerte kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar 

økonomiplanen for 2020-2023 i desember 2019. 

Forutsetninger  

Samordning av forutsetninger 

De fem kommunene har ulik praksis på utarbeidelse av økonomiplan. Det var viktig i forkant av 

høstens prosess å samordne forutsetninger slik at de fem kommunene bygger dokumentene i samme 

form slik at vi ikke støter på unødvendige overraskelser når vi bygger første budsjett- og 

økonomiplan for Indre Østfold kommune. Det gjelder utvikling i demografi og realvekst, 

renteforutsetninger og forutsetninger rundt pensjonsberegninger, eiendomsskatt og avgift- og 

gebyrnivå så langt det lar seg gjøre. 

Det er lagt opp til en lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 på 2,8 prosent der lønnsveksten er 3,25 

prosent. Tallene er hentet fra statsbudsjett 2019.  

Realveksten i frie inntekter er i statsbudsjettet vurdert til 0,7 prosent fra 2018 til 2019. Fra 2020-2022 

er det i kommunenes økonomiplaner lagt opp til en realvekst på årlige 0,8 prosent som vedtatt føring 

i økonomiplan Indre Østfold kommune økonomiplan 2019-2022 – føringer og premisser. Det er lagt 

opp til nominelle priser i perioden 2020-2022. 

Det skal være full transparens i de økonomiske forholdene. 

Befolkningsutvikling og realvekst i inntektene  
I befolkningsframskrivingene som SSB publiserer hvert annet år lages flere ulike alternativer for 

befolkningsutviklingen i Norge framover. Det er usikkert hvordan folketallet og sammensetningen av 

befolkningen i Norge vil utvikle seg, og anslagene spriker mellom de ulike alternativene. 

Hovedalternativet, også kalt middelalternativet, viser hvordan utviklingen blir når vi legger til grunn 
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middels utvikling i både fruktbarhet, levealder, innenlandske flyttinger og innvandring. Det er vanlig å 

benytte middelsalternativet i vurdering av fremtidige tjenester, men det er greit å ha i bakhodet at 

det finnes alternativer. Ifølge SSB er det spesielt stor usikkerhet knyttet til forutsetningene om 

innvandring, men også når det gjelder fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og utvandring kan 

utviklingen bli ganske annerledes enn middelalternativet.  Desto lengre horisont vi ser på, jo mer 

usikkerhet i prognosen. Videre blir tallene ekstra usikre når man fremskriver mindre grupper.  

SSB la frem nye befolkningsprognoser juni 2018 der vekstprognosene ble nedjustert sammenlignet 

med tidligere prognoser fra SSB grunnet lavere forutsetninger om framtidig innvandring og 

fruktbarhet (på kort sikt), men også at befolkningen i Norge nå er lavere enn de antok den ville være 

ved forrige publisering.  Nedjusteringen gir isolert sett lavere demografikompensasjon og dermed 

også lavere realvekst for kommunene. Lavere handlingsrom i statens økonomi gjennom 

innstramminger påvirker også realveksten i negativ retning og statsbudsjettet 2019 viser at 

realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 er lagt på 0,7 prosent sammenlignet med tidligere år der 

veksten har ligget på størrelsesorden 1,1-1,2 prosent.  

Befolkningssammensetningen vil ikke endre seg vesentlig de nærmeste årene, men i Indre Østfold 

kommune som landet for øvrig, vil trykket øke i aldersgruppen «67 år og eldre», og da spesielt 80 +: 

 

 
 

Befolkningssammensetning i Indre Østfold kommune utvalgte år: 
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I planperioden er det gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst estimert til 0,8 prosent. Veksten i antall 

barnehagebarn vil falle i perioden, for så å ta seg opp igjen de nærmeste årene, antall barn i 

grunnskolealder vil være om lag uendret for deretter å falle utover mot 2030. Prognosen viser at vi 

kan forvente en økning i denne gruppen igjen fra ca. 2035. Veksten i den eldre befolkningen skiller 

seg særlig ut med markant økning de kommende år 

Utfordringene kommunene må ta med seg i prosessene videre, vil følgelig være behovet for pleie- og 

omsorgstjenester i framtiden. Sentralt vil være en vurdering av behovet for omsorgsboliger, 

hjemmebaserte tjenester og/eller institusjon, satsing på smart velferdsteknologi, folkehelse og 

frivillighet. Nasjonalt sett er de eldre i dag sprekere og mer aktive enn tidligere, og det er viktig at 

Indre Østfold kommune legger til rette for at fremtidens eldre har god helse og mulighet til å bidra 

positivt til samfunnet.  

Samtidig må en være oppmerksom på at dette er et middelalternativ. I 2030 er det en variasjon på 

500 personer mellom alternativet lav befolkningsvekst og høy befolkningsvekst i gruppen «67+», i 

2040 er denne differansen dobbelt så høy. Det er derfor viktig å planlegge fleksible løsninger på 

tjenester som raskt kan tilpasses endringer i befolkningen. 

Pensjon- og pensjonsforventninger 
Det er lagt opp til ulike pensjonssatser (i prosent) i kommunenes budsjetter. Ansatte i alle 

kommunene har rettigheter/goder opparbeidet i enten Kommunenes landspensjonskasse (KLP) eller 

Statens pensjonskasse (SPK).  

De budsjetterte pensjonssatsene (arbeidsgivers andel) er i kommunenes økonomiplaner som følger: 

(målt i prosent) 

Kommune/år 2018 2019 2020 2021 2022 Kostnadsprosent 
budsjett 2019 

 KLP/SPK KLP/SPK KLP/SPK KLP/SPK KLP/SPK KLP 2 

Askim  16,5/12,25 15,5/12,25 15,5/12,25 15,75/12,25 15,75/12,25 14,58 

Eidsberg  15/11,50 15/11.50 15/11,50 15/11,50 15/11,50 14,81 

Hobøl  18/10,5 15/10,5 15/10,5 15/10,5 15/10,5 14,18 

Spydeberg  16,7/13,15 16/13,15 16/13,15 16/13,15 16/13,15 13,97 

Trøgstad  15/13,25 15,5/13,25 15,5/13,25 16,5/13,25 16,5/13,25 14,50 

Indre Østfold      14,52 

                                                           
2 GKRS fra KLP fra 14.09.2018 
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Kommunens budsjetterte pensjonssatser tar høyde for samlede pensjonskostnader inkludert 

utgiftsføring av amortisert premieavvik. Den siste kolonnen i tabellen viser den budsjetterte 

kostnadsprosenten per kommune for 2019. Det er ikke store forskjeller mellom kommunene. 

Kostnadsprosenten vektes i forhold til samlede pensjonsmidler, og kostnadsprosenten for Indre 

Østfold kommune vil da være anslagsvis 14,52 prosent i 2019 (arbeidsgivers andel). Pensjonsmidler i 

KLP i kommunene per 1.1.2018, er samlet på ca. 2,6 mrd. kroner.  

Tabellen viser at alle kommunene har budsjettert med arbeidsgiverandel på minst 15 prosent og 

ligger i snitt nesten 0,5 prosentpoeng høyere i 2019 enn anslått kostnadsprosent for Indre Østfold 

samlet.  

Når det gjelder føringer av amortisert premieavvik, har tidligere praksis vært noe ulik i kommunene, 

men alle utgiftsfører i dag amortisert premieavvik over 7 år 3. Denne praksisen videreføres i ny 

kommune.  

Det vil våren 2019 foretas en grundig gjennomgang og beregning av pensjonskostnad for Indre 

Østfold kommune til økonomiplan-prosessen 2020-2023. Pensjonsordningen vil bli endret fra 

1.1.2020.  

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 
Prosjektet hadde våren 2018, gjennom det tidligere delprosjektet AP 3 Økonomisk politikk og 

handlingsregler, en gjennomgang av KS over konsekvensene på de frie inntektene ved at Askim, 

Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad blir Indre Østfold kommune. Etter statsbudsjett 2019 ble 

fremlagt, har KS på ny foretatt en beregning på differansen mellom hva kommunene får i skatt og 

rammetilskudd hver seg i dag og hva Indre Østfold kommune hadde fått i skatt og rammetilskudd om 

sammenslåingen hadde skjedd per 1. januar 2019 - frie inntekter ville vært om lag 14 millioner kroner 

mindre i 2019. Frie inntekter i kommunene for 2019 er 2,237 mrd. kroner mens anslag for Indre 

Østfold kommune ville vært ca. 2,223 mrd. kroner: 

 

Kilde: KS 

                                                           
3 Premieavvik fra 2002-2010 amortiseres over 15 år, fra 2010-2014 amortiseres over 10 år 
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Dette er et forhold som isolert sett vil redusere det økonomiske handlingsrommet i 2020. Fra 2020 vil 

kompensasjonen mellom fullt basistilskudd og gradert tilskudd tas ut av felles rammetilskudd for 

Indre Østfold kommune, og ideelt sett bør driftsnivået reduseres i forhold til dette. Alle kommunene 

har i sine økonomiplaner tatt ut det graderte basistilskuddet fra 2020 og lagt opp et driftsnivå 

deretter. Jamført oppsettet fra KS, betyr det at etter justeringer som følge av endringer fra 2019 til 

2020, vil Indre Østfold kommune ha ca. 9 millioner mer i frie inntekter enn det som ligger planene 

fremlagt fra kommunene i dag. 

Finanskostnader  

Renter  

I føringen av økonomiplanarbeidet for 2019-2022 ble det påpekt at ved beregning av rentekostnader 

må den enkelte kommune vurdere nåværende rentebetingelser, gjeldsprofil4 og utvikling over 

planperioden, der det tas hensyn til hvordan nye låneopptak og refinansieringer i perioden vil påvirke 

kostnadene/nivået. Videre må det deretter legges til grunn en sikkerhetsmargin slik at en økning i 

rentebanen utover den nåværende ikke vil medføre kutt idet planlagte tjenestenivået. Det kan ikke 

forventes at Indre Østfold kommune skal slå markedet eller Norges Banks/andre finansmiljøers 

vurderinger i utvikling av rentebanen, så det må i vurdering av renteutviklingen legges til grunn en 

oppgang i rentekurven, i samsvar med markedsprognosene. Et forslag var at kommunene skal i sine 

anslag for renteutgifter fra og med 2019 legge til grunn en økning fra 2018-nivå som minimum har 

skifte i rentenivået som er i tråd med Norges Banks indikasjoner på utvikling i styringsrenten. Etter 

publisering av pengepolitisk rapport 3/2018 er en gjennomsnittlig økning på 0,5-prosentpoeng årlig 

fra 2018. Hvor mye renteutviklingen påvirker gjennomsnittsrenten og renteutgiftene i den enkelte 

kommune vil avhenge av strategisk plassering innenfor eget finans- og gjeldsreglement, og avvik 

mellom anbefalte føringer og en kommunes nivå kan avvike. I så fall er det omtalt i det kommunevise 

budsjettet.  

Budsjettert gjennomsnittsrente i planperioden (i prosent):  

Kommune/år 2019 2020 2021 2022 

Askim kommune 2,79 2,78 3,00 3,27 

Eidsberg kommune 2,45 2,70 3,00 3,00 

Hobøl kommune 2,21 2,36 2,53 2,66 

Spydeberg kommune 2,45 2,65 2,95 2,95 

Trøgstad kommune 2,15 2,65 3,00 2,75 

 

Budsjetterte rentekostnader, i millioner kroner, i planperioden: 

Kommune/år 2019 2020 2021 2022 

Askim kommune 33,5 34,6 37,8 43,4 

Eidsberg kommune 23,8 26,7 28,9 29,7 

Hobøl kommune 5,0 6,0 6,4 7,6 

Spydeberg kommune 19,0 19,9 24,2 28,0 

Trøgstad kommune 8,6 8,9 9,5 9,5 

      

Avdrag 
Avdrag på lånegjeld føres som en løpende utgift i driftsregnskapet og påvirker kommunens 
handlingsrom. 
 

                                                           
4 Sammensetning av porteføljen, type lån, fast/flytende rente, rentesikringer osv. 
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I dag fastsettes kommunenes minimumskrav til årlige låneavdrag i kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav 
a.  Kravet retter seg mot avdrag på kommunens samlede lånegjeld, uten formidlingslån.  
Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad har hatt ulik praksis i forhold til reglene 
om minimumsavdrag. Noen kommuner har fulgt lånenes betalingsplan, mens andre har benyttet 
muligheten som ligger i minimumsavdragsreglene i kommuneloven.  
 
I henhold til ny kommunelov er det foreslått en innstramming i beregning av minimumsavdrag:   

• Investeringer som lånefinansieres øker kravet til årlig minimumsavdrag  

• Investeringer som finansieres med egenkapital reduserer kravet til årlig minimumsavdrag  
 
Etter å ha vurdert kommunenes budsjetterte avdrag i nåværende plan (2018-2021) mot anslag på 
utvikling i avskrivbare anleggsmidler, årlige avskrivninger og langsiktig gjeld viser at avdragene mot 
slutten av planperioden kunne være noe lavt etter den nye loven. Det ble derfor i arbeidet med 
føringer for økonomiplanarbeidet 2019-2022 å etablere et prinsipp for å budsjettere t 
minimumsavdraget med en margin. Det ble vurdert at et påslag på 5 prosent på beregnet 
minimumsavdrag vil i stor grad sikre at kommunen dekker lovkravet innenfor hvert enkelt budsjettår.  
 
Budsjetterte avdrag i perioden: 
 

Kommune/år 2019 2020 2021 2022 

Askim kommune 37,3 39,3 42,0 44,0 

Eidsberg kommune 28,0 28,5 30,9 30,6 

Hobøl kommune 8,2 9,4 9,7 10,9 

Spydeberg kommune 14,0 15,3 16,2 19,7 

Trøgstad kommune 15,1 15,3 15,3 15,2 

 

Eiendomsskatt, avgifter og gebyrer  

Avgifter og gebyrer 

Avgifter og gebyrer i de fem kommunene er svært ulike. Det er en målsetting om å harmonisere 

avgifts- og gebyrnivå i Indre Østfold kommune. Målsetting om at tjenestene i Indre Østfold kommune 

skal bli bedre og rimeligere enn i dagens kommuner, vil bli en utfordring å oppnå og må vurderes i 

neste års prosess 2020-2023.  

Det er et stort antall avgifter- og gebyrer i de fem kommunene. Mange av disse er underlagt ulike 

lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i avgiftene vil påvirke den enkelte kommunes 

inntektsnivå og det vil kunne være svært krevende å samordne avgiftene uten at dette får 

konsekvenser for budsjettbalansen i kommunene. Det kan derfor være en utfordring å samordne 

dette før 1.1.2020. 

Det er en anbefaling at avgifts- og gebyrnivå harmoniseres så snart som mulig innenfor det 

regelverket som eksisterer, og at det legges vekt på at endringene i avgifts- og gebyrnivå som følge av 

kommunesammenslåingen ikke endres dramatisk fra et år til et annet, men endres over tid. En 

prosess med å harmonisere avgifter og gebyrer starter høsten 2018 og kommunene skal vurdere å 

justere nivåene mot et snitt av Indre Østfold kommune og balansere det slik at netto effekten på 

inntektssiden blir minst mulig påvirket i 2019 med en nettoeffekt på null for kommunens inntekter. 

Eiendomsskatt  

Alle de fem kommunene som fra 1. januar 2020 inngår i Indre Østfold kommune har i dag 
eiendomsskatt. Det er kommunestyret i Indre Østfold kommune som skal ta stilling til og eventuelt 
vedta eiendomsskatt i Indre Østfold kommune. Det er ikke anledning til å binde framtidige 
kommunestyrevedtak når det gjelder utskriving av eiendomsskatt, men det er ikke uvanlig å inngå 
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intensjonsavtaler mellom de ulike kommunestyrene i forkant av en kommunesammenslåing. 
Fellesnemda har i FN-sak 18/49 vedtatt at det skal utarbeides en økonomiplan som tar hensyn til at 
det ikke skal være eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2020, med de konsekvenser det har. 
Dette vedtaket gjelder inntil et eventuelt nytt vedtak om dette er fattet. Rådmannen forutsetter 
derfor at eiendomsskatten blir videreført i en eller annen form. 
 
Det er stor variasjon mellom våre fem kommuner når det gjelder utskrivningsalternativer, skattesats, 
når eiendomsskatten ble innført og hva inntektene brukes til. Totalt gir dagens 
eiendomsskatteinntekter våre fem kommuner nesten 80,5 millioner kroner årlig. Det anslås et 
potensial på omkring 195 millioner kroner årlig i eiendomsskatteinntekter om alle eiendommer i 
Indre Østfold kommune ble pålagt eiendomsskatt. 
 
Nedenfor følger en oversikt over hvilke inntekter de forskjellige kommunene har på eiendomsskatt: 

(målt i hele 1000 kroner) 

Eiendomstype Askim  Eidsberg Hobøl Spydeberg  Trøgstad SUM 

Verk og bruk 30 737   581 7 164  38 482 

Næringseiendom   955   955 

Bolig og 
fritidseiendom 

 26 225 8 763  6 117 41 105 

Sum 30 737  26 225 10 299 7 164 6 117 80 542 

 

Kommunene Askim, Hobøl og Spydeberg har alle eiendomsskatt fra verker som finansierer løpende 

driftsutgifter. Hobøl kommune anvender også eiendomsskatt på bolig og fritidsboliger til samme 

formål, mens kommunene Eidsberg og Trøgstad har øremerket disse inntektene til 

investeringsformål. 

Hobøl kommune har ikke sett det som mulig å gjøre driftsmessige nedskjæringer som muliggjør 

fjerning av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2020 og foreslår derfor å sin økonomiplan å 

anvende overgangsperioden frem til 31.12.2021 fullt ut. For Eidsberg foreslås også 

overgangsperioden benyttet slik at eiendomsskatteinntektene kan anvendes til å bygge opp 

fondsreserver som kan anvendes som egenkapital ved realiseringen av det planlagte Mysenbadet. 

Trøgstad kommune har den senere tid gjennomført et omfattende investeringsprogram og man 

prioriterer her å anvende eiendomsskatten i hele overgangsperioden til nedbetaling av sin høye 

lånegjeld. 

Eidsberg og Trøgstad kommune legger i økonomiplanen opp til innføring av eiendomsskatt på 

«verker og bruk» tilsvarende som Askim, Hobøl og Spydeberg fra år 2022 samtidig som beskatningen 

av bolig og fritidsboliger fjernes ved overgangsordningens utløp.  

Bruken av overgangsperioden har som klar konsekvens at det vil være Indre Østfold kommune som 

må gjøre de nødvendige driftstilpasningene og kostnadsreduksjonene når eiendomsskatteinntektene 

reduseres fra år 2022 ved å begrense denne til kun å gjelde «verker og bruk». 

Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 endringer av reglene for eiendomsskatt 

på verk og bruk. Etter de nye reglene skal ikke lenger produksjonsutstyr og installasjoner regnes med 

i eiendomsskattegrunnlaget. For å gi kommunene tid til å tilpasse seg inntektstapet, har regjeringen 

innført overgangsregler, og disse sier at eiendomsskattegrunnlaget reduseres gradvis over sju år. Alle 

verk og bruk må retakseres innen 1. mars 2019 og skattesatsen i perioden kan ikke være høyere enn 

den som ble benyttet for samme type eiendom ved utskrivingen for 2018. Regjeringen satt av en pott 

på 72 millioner som tilskudd til kommuner som må retaksere. Av denne potten fikk Østfold fylke 3,5 

millioner til fordeling. Fordelingen av denne potten er nå klar. Askim, Hobøl og Spydeberg fikk tildelt 
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290.000,- kroner hver. Eidsberg fikk tildelt 260.000,- kroner. Trøgstad fikk ikke tildelt midler til denne 

retakseringen. 

Det har vært en hel del usikkerhet rundt hvordan endringene i eiendomsskatten skulle forstås. 

Eiendomsskatteloven er endret fra 1. januar 2019 og regjeringen har i tillegg kommet med 

overgangsregler. Eiendomsskattelovens § 3 er endret, og dette påvirker utskrivingen av 

eiendomsskatt i Askim, Hobøl og Spydeberg kommune.  

LVK har vært rådgivere for kommunene i denne prosessen. 
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Kommunal tjenesteproduksjon  
Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad vil fra 1. januar 2020 utgjøre Indre 

Østfold kommune. Den nye kommunen vil ha om lag 44.000 innbyggere og dekke et areal på om lag 

790 km2. Askim med 14.000 innbyggere blir kommunesentrum og Mysen med 6.500 innbyggere blir 

det nest størst tettstedet. 

 

 
 

Indre Østfold kommune vil for øvrig bestå av mange tettsteder/mindre grender med skoler og 

barnehager lokalisert i nærmiljøet, mens institusjonsbaserte tjenester er sentralisert og lokalisert i 

hver og en av dagens kommuner. I Indre Østfold kommune vil det bli 12 kirker.  

 

 

 

Organisasjon 
Indre Østfold kommune vil fra 1.1.2020 ha mellom 3.000-3.500 ansatte. De aller fleste lokalisert 

rundt på kommunes stedbundne tjenester som helsestasjon, barnehage, skole, bofellesskap, 

institusjoner og kulturarenaer. Organisasjonens struktur er under etablering hvor 7 områdedirektører 

vil lede sine områder under ledelse av rådmannen og ass. rådmann. Videre organisasjonskart er 

under etablering, men 15-20 seksjonsledere og 75-80 enhetsledere vil innplasseres vinteren 

2018/2019 slik at man får satt fokus på byggingen av Indre Østfold kommune.  
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Det er et stort antall interkommunale selskaper og samarbeid på tvers av kommunegrensene i de 5 

kommunene og med andre kommuner som for eksempel interkommunalt brannvesen, 

interkommunalt krisesenter, bedriftshelsetjeneste, spesialskole, interkommunalt lokalmedisinsk 

senter m/legevakt, avlastningshjem for hjemmeboende, interkommunal revisjonsordning, mv. Flere 

av disse selskapene er vedtatt innarbeidet i organisasjonen framfor som eksterne interkommunale 

selskaper. 

Oppvekst 
Kommuneområde oppvekst er et av de to store tjenesteområdene i kommunen. Store deler av 

oppvekstområdet er knyttet til stedbundne tjenester ute i kommunene. Den nye kommunen vil ha 22 

skoler hvorav 17 barneskoler, 4 ungdomsskoler og en 1-10 skole i tillegg til Mortenstua spesialskole 

og Migrasjonssenter/voksenopplæring. 

 

Askim  1.904 elever 5 barneskoler og 1 ungdomsskole 

Eidsberg 1.322 elever 5 barneskoler (4 grendeskoler i hhv. Slitu, Hærland, Trømborg og  

Kirkefjerdingen), en sentrumsskole i Mysen, samt 1 ungdomsskole i 

Mysen og Mortenstua skole IKS 

Hobøl  604 elever 2 barneskoler (Ringvoll, Tomter) og en 1-10 skole på Knapstad 

Spydeberg 689 elever 2 barneskoler og 1 ungdomsskole 

Trøgstad 611 elever 3 barneskoler (2 grendeskoler i hhv. Båstad og Havnås) og Skjønhaug  

skole, samt 1 ungdomsskole 
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Kommunene har samlet 35 barnehager med en fordeling 14 kommunale og 21 ikke kommunale 

barnehager. Hvor 52,9 pst. av barna går i kommunal barnehage og 47,1 pst. går i private barnehager. 

 

 
 

 

Helse 
Kommuneområde helse er det andre store tjenesteområdet. Store deler av disse tjenestene er også 

stedbundne og dagens 5 kommuner har hver seg et sykehjem, 5 enheter for hjemmesykepleie og en 

rekke bofellesskap for ulike grupper innbyggere.  
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Næring og plan 
Kommuneområdet næring og plan er i stor grad ikke stedbundne tjenester, men innbefatter mange 

innbygger- og næringsorienterte tjenester som næring/landbruk, plan, byggesak, 

geodata/styringsdata, og kommunalteknikk sammen med forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunal eiendom. De store selvkostområdene vann og avløp, renovasjon og feiing vil ligge under 

dette tjenesteområdet. 

 

Stedsutvikling 
Kommuneområdet stedsutvikling er et prioritert satsingsområde i Indre Østfold kommune. 

Kommunen skal oppleves som en flerstedskommune med to byer og lokalsamfunn som bærer preg 

av innbyggermedvirkning og god nærdemokratiske ordninger. Kommuneområdet vil omfavne 

møteplasser som bibliotek, ungdomsklubber og kulturproduksjon i form av kultur- og musikkskoler, 

vei og park.  

Gevinstrealisering 
Kommunereformen og vedtak om etablering av Indre Østfold kommune legger forholdene til rette 

for ta ut stordriftsfordeler i driften av kommunene. Mulighetene for å etablere en faglig tung og 

robust, men slanket administrasjon, samtidig som det kan frigjøre ressurser som er nødvendig for å 

styrke den direkte tjenesteproduksjonen er tydeligere. Samfunnsendringene, demografiutviklingen 

og tilgangen på arbeidskraft på sikt, illustrer godt behovet for å administrere, forvalte og drifte 

kommunesektoren mer effektivt.  

KOSTRA-tallene har over år vist at det er store forskjeller mellom de 5 kommunene i Indre Østfold 

hva gjelder ressursbruk, prioriteringer og tjenesteproduksjon. Kartlegginger på et tidlig stadium har 

skissert en rekke muligheter i administrative stillinger, og rapporten fra Agenda Kaupang både med 

bakgrunn i 2016-tall og 2017-tall viser et potensial for å drifte tjenester mer økonomisk gunstig. 

Det er en klar målsetting at Indre Østfold kommune skal være en framtidsrettet og effektiv 

tjenesteleverandør. I byggingen av Indre Østfold kommune skal det tas ut gevinster i form av kvalitet 

og ressurser. Det å ta ut stordriftsfordeler, heve kvaliteten i tjenesteproduksjonen og 

kvalitetsgevinster for innbyggere og interessenter er resultater som skal søkes. 

Endringene i inntektssystemet og overgangsordningen som er etablert i forbindelse med 

kommunereformen (over 20 år – 15 år + 5 år nedtrapping) gjør at kommunene har tid på seg til å 

tilpasse seg et nytt driftsnivå, men samtidig vil en jo raskere man klarer å sette fokus på 

gevinstrealisering kunne frigjøre ressurser for å styrke innsatsen på andre områder. 

Antall plasser

Askim Løkentunet sykehjem 108

Omsorgsboliger 58

Eidsberg Edwin Ruuds omsorgssenter 84

Omsorgsboliger 33

Hobøl Hobøl bo- og behandlingssenter 20

Omsorgsboliger 11

Spydeberg Grinitun aktivtets- og rehabiliteringssenter 37

Omsorgsboliger 37

Trøgstad Trøgstadheimen bo- og omsorgssenter 48

Omsorgsboliger 60

Totalt antall sykehjemsplasser 297

Totalt antall omsorgsboliger 199
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Resultatene AK-rapporten beregner med utgangspunkt i overordnede tall et teoretisk økonomisk 

Innsparingspotensial. Det er først gjennom detaljerte analyser og gjennomgang av tjenestene og en 

gjennomgang av hvordan man løser oppgavene man kan identifisere mulighetene for å hente ut 

potensialet.  

 

Agenda Kaupang har her i første rekke satt fokus på mulighetene for en økonomisk gevinstrealisering 

i form av effektiviseringsgevinster for Indre Østfold kommune. I arbeidet med å etablere Indre 

Østfold kommune er det etablert en visjon om at «Indre Østfold kommune skal være en 

framtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør», hvor det i byggingen av Indre Østfold kommune også 

skal tas ut gevinster i form av kvalitet og ressurser. Gevinstbegrepet utvides da til også å omfatte økt 

kvalitet og gevinster for andre aktører gjennom eksempelvis selvbetjeningsløsninger for innbyggere 

eller lavere utgifter for andre eksterne aktører. 

 

Byggingen av Indre Østfold kommune er i en prosjektfase som gradvis skal fases over i det nye. AK-

rapporten har skissert at det er et teoretisk, økonomisk gevinstrealiseringspotensial, mens fokus må 

dreies over på gevinstrealiseringsprosessen i form av å identifisere, planlegge, gjennomføre og 

dokumentere gevinster. 

 

Et viktig suksesskriteria for gevinstrealisering har vist seg å være å skape et eierforhold til prosess og 

målsetting. Linjeorganisasjonen må derfor være ansvarlig for alle delene av en 

gevinstrealiseringsprosess. Grunnen for dette er at det er linjeorganisasjonen som iverksetter tiltak, 

tar det i bruk og skal dokumentere og realisere. Rådmannen har vært klar på å legge oppgaver 

raskest mulig over i linjeorganisasjonen til Indre Østfold kommune. Fellesnemda har gjennom vedtak 

gitt rådmannen fullmakt til å starte prosessen med å flytte fagområder inn i linja. Samtidig bygges 

organisasjonen fra toppen gjennom etablering av kommunalområder og rekruttering av 

kommunaldirektører, videre med etablering av enheter, avdelinger og seksjoner før leder og ansatte 

innplasseres i den nye strukturen. Det er fullt fokus på å etablere og sikre driften i ny kommune og å 

ivareta driften i gammel kommune. Dette samspillet må skje i samråd med eksisterende kommuner. 

Arbeidet med økonomiplan 2019-2022 i de 5 kommunene viser tydelige økonomiske utfordringer i 

de kommende årene. Det vil være nødvendig å sette fokus på å effektivisere tjenesteproduksjonen 

og rådmannen vil utfordre det enkelt kommunalområde i å gjennomføre en 

gevinstrealiseringsprosess hvor det rettes fokus på både økonomiske og kvalitative gevinster, men 

prosessene skal ende ut med økonomiske gevinster. Hvert enkelt område skal fremme en detaljert 

gevinstrealiseringsplan for eget kommunalområde, men at det legges en særskilt tempoplan for 

dette i det enkelte kommunalområde når områdene får sikret overgangen fra 5 kommunedrift til 

drift av Indre Østfold kommune.  
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Økonomisk handlingsfrihet  

Finansielle måltall – netto driftsresultat/disposisjonsfond/gjeldsgrad 
Fellesnemda og kommunene vedtok i 2017 felles økonomiske handlingsregler. Føringer for den 

økonomiske politikken i perioden frem til nye Indre Østfold kommune dannes 01.01.2020 er viktig. 

Det vil si tydelige kjøreregler i forbindelse med budsjett- og handlingsplaner i de fem kommunene. 

For å styre og følge opp den økonomiske politikken er det derfor lagt føringer for driftsresultat, 

bygging av reserver og utvikling av lånegjeld. Formålet med å etablere slike måltall og handlingsregler 

er å synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, og for å benytte det som 

beslutningsgrunnlag i økonomiplan- og budsjettprosessen. 

De vedtatte økonomiske handlingsreglene er: 

 

Videre at det er: 

• En positiv utvikling i tallene 

• Fokus på å minimum oppnå «gult» i 2018 

• Videre «grønt» nivå i 2019 

• Og ikke minst, beslutninger som støtter opp under disse målene 

Fargeskaleringen indikerer følgende om økonomien i kommunen: 

• «Grønn» - Økonomien vurderes som tilfredsstillende og i balanse, og at handlingsrommet er 
tilfredsstillende. Bærekraftig økonomisk stilling både på kort og lang sikt. 

• «Gul» - Økonomien vurderes å ikke være i tilfredsstillende balanse, og heller ikke bærekraftig 
i et langsiktig perspektiv. Handlingsrommet vurderes som begrenset, og tiltak bør iverksettes 
så raskt som mulig for å oppnå tilfredsstillende balanse. 

• «Rød» - Økonomien er ikke tilfredsstillende. Økonomien er ikke bærekraftig hverken på kort 
eller lang sikt. Økonomien har ikke handlingsrom eller økonomisk buffer, og gjelden griper 
inn i løpende drift. Investeringer må begrenses og vesentlige strakstiltak må iverksettes. 

Utover disse økonomiske handlingsreglene, vedtok kommunene også at av regnskapsmessig 
mindreforbruk i 2017 og 2018 skulle avsettes til disposisjonsfond 100 % av regnskapsmessig 
mindreforbruk ved disposisjonsfond < 5 % ved årsslutt, minimum 75 % av regnskapsmessig 
mindreforbruk ved disposisjonsfond fra 5-8 % ved årsslutt, og minimum 50 % av regnskapsmessig 
mindreforbruk ved disposisjonsfond > 8 % ved årsslutt. Dette medførte at totalt disposisjonsfond for 
kommunene samlet sett økte med kr 61,9 mill.  etter vedtatte regnskap for 2017. Totalt 
disposisjonsfond for alle kommunene er kr 306,6 mill. pr. september 2018. 

Etableringen av finansielle måltall i kommunene ble anbefalt i NOU 2016:4 Ny kommunelov, og 18. 
mars 2018 la regjeringen fram forslag til ny kommunelov hvor det nettopp er satt et særskilt fokus på 
styring og kontroll av egen kommune. Uten styring og kontroll utfordres kommunene i å klare å 
levere tjenestene de skal, og vil kunne miste innbyggernes tillit. Forslaget til ny kommunelov følger 



30 
 

opp NOU 2016:4 med nettopp krav til etablering av finansielle måltall, men at det også etableres krav 
til økonomiske beslutninger utover en 4-årsperiode. 

Det ble lagt til grunn at de økonomiske handlingsreglene skulle følges opp i arbeidet med 
økonomiplan i kommunene høsten 2018, slik at man følger opp fellesnemndas og kommunestyrenes 
vedtak av de konkrete handlingsreglene. Det er satt klare målsettinger om å oppnå «grønn sone» i 
2019, og det er da viktig at det fattes vedtak som støtter opp under å nå målene. Rådmennene har 
også blitt bedt om å utarbeide en plan for hvordan den enkelte kommune skal oppnå «grønn sone» i 
2019. 

Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad er selvstendige juridiske enheter fram til 
01.01.2020, og skal fatte egne valg for den løpende driften av kommunen og investeringer fram til 
dette tidspunkt. Samtidig er det slik at valg og beslutninger som tas i den enkelte kommune nå og 
frem til den nye kommunen er et faktum, får konsekvenser for hvilke muligheter, handlingsrom og 
rammebetingelser nye Indre Østfold kommune får med seg i ryggsekken. Kommunene har ulike 
økonomiske forutsetninger og handlingsrommet er forskjellig både som følge av inntektsgrunnlag, 
demografi, sosioøkonomiske forhold, organisering og tidligere valg og prioriteringer. Det vil derfor 
være ulikt fra kommune til kommune hvilke måltall som er greie å oppnå, og hvilke som er mer 
utfordrende. Måloppnåelse og utfordringer for hver kommune er nærmere beskrevet i de 
kommunevise budsjettdokumentene i del 2. 

Investeringer 
De samlede investeringene i anleggsmidler i denne økonomiplanen utgjør kr 1,79 mrd. for årene 
2019-2022. Om lag kr 1,11 mrd. av disse investeringene finansieres med låneopptak, og av dette er kr 
0,53 mrd. knyttet til VA-prosjekter. For å forbedre Indre Østfold kommunes samlede økonomiske 
handlingsrom, må gjeldsnivået reduseres. Prosjektrådmannen har utfordret kommunene på 
investeringstrykket og bærekraften i disse over tid. Rådmennene og kommunestyrene er i flere 
runder utfordret på omfanget, og prosjektet har utfordret på 

• Kapasitet for gjennomføring 

• Mulighet som samordning av investeringer over kommunegrensene 

• Vurdere om investeringene skal settes på vent til lenger ut i perioden 

Resultatet av dette arbeidet har ikke gitt store reduksjoner i investeringsomfanget, men de 
reduksjonene som er kartlagt, er innarbeidet i økonomiplanen. 

I tillegg skal kommunene prioritere sine investeringsprosjekter i «MÅ»-prosjekter, «MÅ, men kan 
vente»-prosjekter og «KAN»-prosjekter, hvor «MÅ»- og «MÅ, men kan vente»-prosjektene skal 
dokumenteres med en beskrivelse og begrunnelse (kapasitet, behov, HMS, pålegg, lovverk mm), 
mens «KAN»-prosjekter i større grad er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering. I argumentasjonen 
for investeringsprosjektene skal det vises til eventuelle gevinster (direkte/indirekte), det skal 
inneholde en finansieringsplan, samt at driftskonsekvensene fremover i tid skal fremstilles. Dette er 
fremstilt i egne skjemaer i de kommunevise budsjettdokumentene i del 2. Driftskonsekvensene er 
også innarbeidet i økonomiplanene.  

Med bakgrunn i de vedtatte økonomiske handlingsreglene burde den teoretiske samlede lånegjelden 
ved utgangen av 2019 ikke overstige kr 2,78 mrd. for å oppnå «grønn sone». Ut fra kommunenes 
økonomiplaner vil lånegjelden utgjøre om lag kr 2,94 mrd., dvs. om lag kr 0,16 mrd. høyere enn hva 
det burde vært for å oppnå «grønn sone» på gjeldsgrad I i 2019. For økonomiplanperioden burde 
låneopptaket samlet vært om lag kr 0,46 mrd. lavere for å oppnå «grønn sone», enn hva 
økonomiplanene har lagt til grunn. For å oppnå «grønn sone» på gjeldsgrad II, burde det samlede 
låneopptaket vært om lag kr 0,73 mrd. lavere enn hva det vil være med de innarbeidede 
investeringene i økonomiplan 2019-2022. 
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Tabellen under viser resultatene for de økonomiske handlingsreglene oppsummert for alle fem 
kommunene. For mer detaljer rundt den enkelte kommunes resultater, henvises til de kommunevise 
budsjettdokumentene. 

 

 

 

  

Al le ta l l  i  1000 kr Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Måltall i prosent for «grønt» 1,75 1,75 1,75 1,75

Måltall i kroner                                             60 864                                             61 230                                             61 486                                             61 061 

Faktisk resultat i kroner                                             27 249                                             58 757                                             60 127                                             45 461 

Faktisk resultat i prosent                                                  0,78                                                  1,68                                                  1,71                                                  1,30 

Avvik fra måltall kroner                                            -33 615                                              -2 473                                              -1 359                                            -15 600 

2019 2020 2021 2022

Måltall i prosent for «grønt» 8 8 8 8

Måltall i kroner                                           278 236                                           279 908                                           281 080                                           279 138 

Faktisk resultat i kroner                                           319 891                                           314 545                                           318 768                                           333 652 

Faktisk resultat i prosent                                                  9,20                                                  8,99                                                  9,07                                                  9,56 

Avvik fra måltall i kroner                                             41 655                                             34 637                                             37 688                                             54 514 

2019 2020 2021 2022

Måltall i prosent for «grønt» 80 80 80 80

Måltall i kroner                                        2 782 358                                        2 799 075                                        2 810 798                                        2 791 382 

Faktisk resultat i kroner                                        2 938 642                                        2 950 063                                        3 132 067                                        3 253 264 

Faktisk resultat i prosent                                               84,49                                               84,32                                               89,14                                               93,24 

Avvik fra måltall i kroner                                         -156 284                                         -150 988                                         -321 269                                         -461 882 

Måltall i prosent for «grønt» 40 40 40 40

Måltall i kroner                                        1 391 179                                        1 399 538                                        1 405 399                                        1 395 691 

Faktisk resultat i kroner                                        1 971 243                                        1 872 441                                        1 998 539                                        2 121 058 

Faktisk resultat i prosent                                               56,68                                               53,52                                               56,88                                               60,79 

Avvik fra måltall i kroner                                         -580 064                                         -472 903                                         -593 140                                         -725 367 

Netto driftsresultat

Disposisjonsfond

Netto lånegjeld

Gjeldsgrad I (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler)

Gjeldsgrad II (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler-selvkostlån)
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Rådmannens innledning  
Målet med økonomiplanen er å tenke strategisk og planlegge langsiktig. Årsbudsjettet viser konkret 

hvordan ressursene fordeles og benyttes i 2019 for å møte kommunens utfordringer og muligheter i 

samsvar med vedtatte mål og strategier.  

Askim kommune er midt i en sammenslåingsprosess med Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, og 

neste års budsjett og økonomiplan har derfor helt spesielle rammer. Det er laget økonomiske 

handlingsregler som alle de fem sammenslåingskommunene må forholde seg til for å sikre et godt 

økonomisk fundament for Indre Østfold kommune fra 01.01.20.   

 

Det kan synes merkelig å lage en økonomiplan for de neste fire årene i en slik situasjon, men 

kommunenes økonomiplaner vil vise behov, ressurser og prioriteringer som vil være et viktig 

utgangspunkt for arbeidet med budsjett – og økonomiplan for Indre Østfold kommune fra 2020 – 

2023. Dette arbeidet starter opp rett over nyttår. 

Kommunens hovedutfordringer er levekår med til dels store sosiale forskjeller hvor mange barn lever 

i lavinntektsfamilier, økende behov for ressurskrevende tjenester, forholdsvis høy arbeidsledighet, 

integrering av flyktninger, stort vedlikeholdsbehov, økende pensjonsutgifter kombinert med redusert 

økonomisk handlingsrom. 

Når det gjelder netto driftsresultat, er det en uttalt forventning om at kommunene allerede fra 2019 

når grønn sone på 1,75 % av brutto driftsinntekter. For Askims del betyr det et netto driftsresultat på 

22 millioner kroner.  

Virksomhetene har et samlet innsparingskrav på 11 millioner kroner, men noen virksomheter har i 

blitt styrket grunnet særlige forhold som lærernorm, økte sosialutgifter på grunn av endringer i 

statlige stønadsordninger og behov for ressurskrevende tjenester. Viser til tiltaksliste over 

innsparinger og styrkninger. 

Askim kommune har tradisjonelt budsjettert konservativt, og hatt en innebygd buffer knyttet til 

pensjon og renter som begge er kostnader det er knyttet usikkerhet til. Nå er disse bufferne redusert. 

Dette forutsetter at virksomhetene har kostnadskontroll og holder sine rammer. Virksomhetene må 

selv gjøre grep underveis for å møte eventuelle nye behov som oppstår gjennom året.  

Når det gjelder fond, ligger vi allerede i dag godt innenfor grønn sone. Det er i perioden forslått bruk 

av 50 millioner kroner til investeringer – i hovedsak til renovering av Grøtvedt skole og utskifting av 

oljefyrer, men i vil holde oss på grønn sone i hele økonomiplanperioden.  

 

Askim største utfordring når det gjelder handlingsregler for sunn kommuneøkonomi, er lånegjeld, og 

her vil vi ligge gul og rød sone. Samlet sett er det mange, og til dels store planlagte 

investeringsprosjekter i kommunene, og dette er utfordring for handlingsrommet for nye Indre 

Østfold kommune. Vi har derfor søkt å være nøkterne i rådmannens forslag til investeringer, men har 

funnet det riktig å legge inn boliger for utviklingshemmede og bro over jernbanen, i tillegg til vann- 

og avløpsinvesteringer, for å synliggjøre framtidige behov.  

Askim bystyre vedtar budsjett- og økonomiplan, men Fellesnemnda skal i henhold til Inndelingsloven 

uttale seg om sammenslåingskommunenes budsjett- og økonomiplan. Denne uttalelsen oversendes 

Fylkesmannen.  
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I samsvar med virksomhetenes målkart legges det også i 2019 opp til et spisset og forsvarlig 

tjenestetilbud for å møte innbyggernes behov. Det vil ikke bli satt i gang utviklingsarbeid internt, men 

mange vil være med å bygge Indre Østfold kommune.  

 

Askim, 31.10.2018 

 

 

Synnøve Rambek     Reidun Heksem 

rådmann      kommunalsjef 
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Kommunens overordnede strategier og mål 
Føringer fra kommunens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel – Askim mot 2050 er en langsiktig plan med mål og strategier for 
kommunen som samfunn og som organisasjon. Planen omfatter en handlingsplan med prioriterte 
tiltak, og skal fungere som et politisk og administrativt arbeidsverktøy for å sikre langsiktig og 
forutsigbar utvikling i kommunen. 

Planen legger til rette for at Askim skal være attraktiv for innbyggere, næringsvirksomheter og 
besøkende. I planen er det formulert tre overordnede strategier for at Askim skal bli attraktiv: 

• Gjøre noe mer og noe smartere enn før. 

• Gjøre noe mer og noe smartere enn andre. 

• Forbedre seg på mange felt og områder samtidig. 

Analysen i forkant av utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel sa at Askims attraktivitet som 
bosted var noe redusert mot tidligere år og at attraktiviteten for regionale næringer var lav. 
Resultatene fra analysen bidrar til å forstå sammenhengene, årsakene og drivkreftene til den faktiske 
utviklingen. Dette kan være et grunnlag for beslutninger om hvordan framtidig utvikling skal påvirkes 
gjennom bevisste strategier og tiltak.  

At Askim skal være attraktiv for innbyggere, næringsvirksomheter og besøkende ligger til grunn for 
planens hovedmål: 

• Byen det er godt å bo i 

• Byen der næringslivet blomstrer 

• Byen som tar godt imot deg 

Det er vedtatt mål og strategier for hvert av hovedmålene for hele planperioden fram mot 2050. 
Under hvert av hovedmålene er det utarbeidet strategier. Disse strategiene er grunnlaget og 
rammene for virksomhetenes egne strategier, mål og prioriterte tiltak. 

Kommunens overordnede strategier og mål  

Rådmannen ønsker å løfte noen av kommunens overordnede strategier i denne planen. Den første er 

Fortsatt befolkningsvekst i Askim. I kommuneplanens samfunnsdel ligger det inne et mål om en årlig 

befolkningsvekst på 1-1,5 %. En årlig befolkningsvekst på 1,5 % dersom minst 40 % av nye boliger 

bygges for ungdom og unge voksne. Askim ønsker å tiltrekke seg unge godt utdannede mennesker. 

Strategien følges opp av det overordnede målet «Være en kommune i vekst og utvikling» i målkartet 

for 2019. 

Strategien Askim framstår som regionbyen det er attraktivt å drive næring i følger Fortsatt 

befolkningsvekst i Askim tett. Det er behov for arbeidsplasser til de som velger å flytte til Askim. Det 

jobbes derfor med å øke antall nye arbeidsplasser i minst samme takt som befolkningsveksten. 

Strategien følges opp av det overordnede målet «Være en god vertskommune for næringslivet». 

Strategien Tidlig innsats og godt koordinerte tjenester har som hensikt å identifisere den enkeltes 

behov og å iverksette riktig tiltak så tidlig som mulig. Denne strategien er viktig for alle virksomheter, 

men kanskje spesielt innen oppvekst og helse og omsorg. Strategien følges opp blant annet av det 

overordnede målet «Tidlig innsats slik at alle barn har en trygg og god oppvekst, god helse og gode 

utviklingsmuligheter». 

Folkehelseoversikten viser at Askim kommune har noen utfordringer. Strategien Folkehelse i alt vi 
gjør er viktig sett i lyset av de folkehelseutfordringer Askim kommune har. Et fokus på folkehelse i alt 
vi gjør, er basert på en økende forståelse av hvordan forhold på de fleste områder i samfunnet 
påvirker folkehelsen. Ansvaret for innbyggernes helse er lagt til alle virksomhetene i kommunen ikke 
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bare helsesektoren. En folkehelsestrategi er i hovedsak en langsiktig strategi. Virkningene vil vi ikke 
nødvendigvis se med en gang, men det er likevel viktig å følge strategien for å oppnå resultater. 
Folkehelse i alt vi gjør, er en todelt strategi. Den setter fokus på hva kommunen gjør ut mot 
innbyggerne og hva kommunen som arbeidsgiver gjør for de ansatte. 

Disse strategiene samsvarer med føringer i ny kommune om en fremtidsrettet og effektiv 
tjenesteleverandør, som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser. En kommune 
med vekst i arbeidsplasser, fokus på nærdemokrati og omdømmebygging og arbeide for en helhetlig 
samfunnsutvikling samt fokus på folkehelse. 

Kommunens overordnede målkart og virksomhetenes målkart ble revidert i 2017. De fleste 

målkartene har derfor ikke endret seg stort for 2019. De endringene som er gjort skyldes 

virksomhetens ønske om å forbedre og bedre tilpasse målkartet til virksomheten. Målkartene er 

vedlagt dokumentet som vedlegg 2. 

Økonomiske forutsetninger – årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  

Statlige føringer – statsbudsjett 2019 og inntektsforutsetninger i Askim 2019 – 2022 
Statsbudsjettet 2019 ble lagt frem av regjeringen 8.oktober 2018. Statsbudsjettet følger opp de 
politiske prioriteringer for kommunesektoren fremlagt i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018 og 
kommuneproposisjonen 2019. 
 
Veksten i frie inntekter ligger nederst i det angitte intervallet for inntektsvekst i 
kommuneproposisjonen 2019 og baserer seg på nivået i RNB 2018. Det er lagt opp til 0,7 prosent og 
utgjør 2,6 milliarder kroner og tildeles i sin helhet til kommunene. Veksten skal dekke den 
demografiske utviklingen i kommunesektoren på 1 milliard kroner, merutgiftene er i midlertid anslått 
til 1,3 milliarder kroner 5. Veksten skal dekke merkostnader pensjon på 650 millioner kroner og 
statlige satsinger til kommunene på 500 millioner kroner: 
 
 

Statlige satsinger (kommuner) Beløp i millioner kroner 

Opptrappingsplan rusfeltet 200 

Tidlig innsats skole 200 

Opptrappingsplanen habilitering og 

rehabilitering 

100 

SUM 500 

 
Det er lagt opp til en forventning i veksten om effektivisering på 0,5 prosent (1,2 mrd. kroner) som 
skal øke handlingsrommet til kommunesektoren. Dette utgjør ca. 4 millioner kroner for Askim. 
 
Det er i realveksten ikke tatt hensyn til at økningen av innslagspunktet i finansieringsordningen for 

ressurskrevende tjenester også i 2019 øker med 50 000 kroner utover prisveksten. Dette må 

kommunene selv håndtere innenfor gitt handlingsrom. 

Grunnrenteskatten på vannkraft øker med 1,3 prosentpoeng fra 2018 til 2019, til 37,0 prosent. Dette 
betyr lavere eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg til kommunen. Økningen skal kompensere 
for statens skattebortfall som følge av redusert sats på alminnelig inntekt. 
 
Den kommunale skatteøren foreslås redusert med 0,25 prosentpoeng til 11,55 prosent.  
 
Lønns- og prisvekst fra 2018 til 2019 er anslått til 2,8 prosent mens lønnsvekst alene er 3,25 prosent. 
                                                           
5 Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
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Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022  
Skatt og rammetilskudd 

Rådmannens anslag for skatteinntekter og rammetilskudd baserer seg på KS sin prognosemodell for 
kommunene som er oppdatert med endringer fremmet i statsbudsjett 2019.  

I forslag til økonomiplanen 2019-2022 er inntektsanslag og utgiftsrammer oppgitt i 2019-kroner. Det 
betyr at prisene fra 2018 til 2019 er kompensert for lønns- og prisvekst. 

Kommunens inntekter består av skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt, konsesjonskraftsinntekter, 

momskompensasjon, refusjoner, statstilskudd, brukerbetalinger, avgifter, gebyrer og salgsinntekter 

der andel frie inntekter utgjør over 70 prosent av kommunens inntekter. 

Andre inntekter 

Eiendomsskatt på verk og bruk  

For Askim utgjør eiendomsskatten fra kraftverk om lag 85 prosent av de totale 

eiendomsskatteinntektene. Eiendomsskatten fra kraftverkene beregnes blant annet på bakgrunn av 

produksjon og kraftpriser. Selv om Norge opplevde lange tørkeperioder i 2018 og høye kraftpriser, vil 

ikke dette påvirke eiendomsskatt fra kraftverkene for 2019. Eiendomsskatten på kraftverkene for 

2019 beregnes på bakgrunn av tall fra 2013 til 2017. Effekten av høye kraftpriser i 2018 vil derfor 

først gi utslag i eiendomsskatten for 2020. Kraftprisene for 2017 var høyere enn for 2012, noe som 

skulle tilsi høyere eiendomsskatt. Produksjonsvolumet vil også påvirke resultatet. Totalt for Norge er 

det en økning i kommunenes eiendomskatteinntekter på 22,9 millioner fra 2018 til 2019. Askim 

kommune har ikke mottatt skattelistene for kraftverkene for 2019 ennå og derfor er resultatet for 

fortsatt usikkert. 

Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2018 endringer av reglene for eiendomsskatt 

på verk og bruk. Etter de nye reglene skal ikke lenger produksjonsutstyr og installasjoner regnes med 

i eiendomsskattegrunnlaget. For å gi kommunene tid til å tilpasse seg inntektstapet, har regjeringen 

innført overgangsregler, og disse sier at eiendomsskattegrunnlaget reduseres gradvis over sju år. I 

tillegg skal ikke lenger verk og bruk takseres etter substansverdimetoden. Alle kommuner med 

eiendomsskatt på verk og bruk må derfor retaksere disse. Hvilken effekt denne retakseringen vil få 

for Askim er fortsatt uvisst. Takseringsarbeidet vil antakelig ikke være ferdig før i slutten av 

november 2018.  

Eiendomsskatten på verk og bruk er nedjustert fra 30,7 millioner kroner i 2018 til 30,3 millioner i 

2019. Med bakgrunn i usikkerheten omkring retakseringen av verk og bruk, og det at kommunen 

fortsatt ikke har mottatt skattelisten på kraftverkene kan eiendomsskatteinntektene bli enda lavere. 

Integreringstilskudd 

Færre søker asyl i Norge i dag enn tidligere år og kommunen har ikke lagt opp til nye bosettinger av 

flyktninger i perioden 2019-2022. Dette betyr at nivået på integreringstilskudd gradvis reduseres i 

perioden og er satt til 0 i 2022.   

22 prosent av Askim kommunes befolkning er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 

Øvrige inntekter og generelle statstilskudd 

Konsesjonskraftsinntektene fremkommer som differansen mellom inntekter ved salg av 
konsesjonskraften og hva det koster å produsere kraften (selvkost). Kommunene 
Askim, Spydeberg, Skiptvet, Trøgstad og Sarpsborg har avtale med Kommunekraft som 24.oktober 
2018 inngått en ny, årlig fastprisavtale for 2019 med LOS Energy. Dette bidrar til forutsigbar pris for 
salg av konsesjonskraft. Det ligger i økonomiplanen en forventning om inntekt på 4,3 millioner kroner 
per år.  
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Askim kommune, som en av eierne i Østfold Energi AS, har i mange år fått utbetalt et årlig utbytte fra 
selskapet. Selskapets utbyttemodell ble endret i 2014 som nå ga selskapet mulighet til å verdijustere 
egenkapitalen. Utbyttet fra selskapet var i 2018 2,4 millioner kroner og med strømpriser på vei opp 
igjen forventes det at nivået holder seg i planperioden.  
 
Posten andre generelle tilskudd består også av rentekompensasjon for skole- og omsorgsbygg. 
Grunnlaget for rentekompensasjonen endres i takt med nedbetaling av lån samt endring av 
rentenivået. I planperioden er det anslått kompensasjon på om lag 3 millioner kroner årlig. 
 

Budsjettskjema 1A 2019-2022 over rådmannens anslag på overordnede inntekter og utgifter i 

planperioden: 

 

Det lagt opp til en vekst i netto disponibel budsjettramme til fordeling drift, på 1,35 prosent fra 2018 

til 2019. Lønns- og prisvekst er vurdert til 2,8 prosent og det sier seg selv at differansen må dekkes på 

annen måte (blant annet innsparinger i virksomhetene) og dermed reduserer det økonomiske 

handlingsrommet i virksomhetene. Veksten skal dekke økt avsetning til netto driftsresultat, økte 

finansutgifter, lavere eiendomskatteinntekter og integreringstilskudd.  

Det vises til budsjettskjema 1B og tiltak og innsparinger under kapitel Kommunens virksomheter og 

selskaper. 

Kommunens økonomiske handlingsrom, vedtatte handlingsregler og økonomiske føringer 
Etter de økonomiske handlingsreglene som ble vedtatt av fellesnemd og bystyre i desember 2017, 
forventes det at kommunene forholder seg til disse og tilnærmer seg måltallene i planperioden. 
Administrasjonen og virksomheter har i samarbeid forsøkt å legge seg på et nivå på drifts- og 
investeringssiden som menes er forsvarlig og realistisk i perioden. Det vil allikevel være svært 
krevende å oppnå med et stadig økende tjenestebehov.  

Målt i 2019-kr / hele 1000 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue 379 804-        399 600-        404 800-        414 400-        417 800-        421 100-        424 500-        

Ordinært rammetilskudd 419 388-        439 500-        436 403-        452 600-        450 800-        454 400-        458 000-        

Eiendomsskatt 36 747-          31 070-           30 750-           30 300-           27 800-           26 300-           25 800-           

Andre direkte eller indirekte skatter 26 826-          -                 

Andre generelle statstilskudd 26 045-          20 400-           21 300-           15 600-           11 400-           8 700-             7 200-             

Sum frie disponible inntekter 888 810-        890 570-        893 253-        912 900-        907 800-        910 500-        915 500-        

Renteinntekter og utbytte 9 550-            5 000-             7 400-             8 400-             8 900-             8 900-             8 900-             

Gevinst finansielle instrumenter

Renteutg., prov., og andre finansutg. 31 270          34 000           34 000           33 500           34 600           37 800           43 400           

Tap finansielle instrumenter

Avdrag på lån 34 000          34 700           34 700           37 300           39 300           42 000           44 000           

Netto finansutg./-inntekter 55 720          63 700           61 300           62 400           65 000           70 900           78 500           

Til dekning av tidl. regnskapsm. merforbruk

Til ubundne avsetninger 23 510          2 173             26 500           

Til  bundne avsetninger 11                  

Bruk av tidl. regnskapsm. mindreforbruk 27 070-          37 001-           

Bruk av ubundne avsetninger 2 300-            7 500-             

Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger 5 849-            5 327-             10 501-           -                 -                 -                 -                 

Overført ti l  investeringsbudsjett 10 625          14 700           19 800           22 000           24 200           23 700           24 000           

Til fordeling drift 828 314-        817 497-        822 890-        828 500-        818 600-        815 800-        813 000-        

Sum fordelt ti l  drift (fra skjema 1B) 791 313        817 497        822 890        828 500        818 600        815 800        813 000        

Mer-/mindreforbruk 37 001-          -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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Netto driftsresultatet i økonomiplanperioden er lagt opp som følger: 
 

 
 
Askim kommune har hatt positive netto driftsresultat siden 2004 og styrer mot dette i 2018 samt 
planperioden 2019 -2022. Det er lagt opp til netto driftsresultater i planperioden på over 1,75 
prosent, med betydelige innsparinger i 2019 for å oppnå dette. Det forutsetter at virksomhetene 
holder sine budsjettrammer. 

 

Finansresultat  

Avdrag 

Askim kommune har normalt praktisert nedbetaling av gjeld i tråd med Kommunelovens krav til 

minimumsavdrag, tilsvarende om lag 3 prosent av lån til investeringer per 31.12.  I og med ny 

beregning av minimumsavdrag vi gjelde fra 2020 er det lagt inn noe høyere avdrag enn det som lå 

inne forrige plan. Samlet avdragsutgifter er estimert til 162,6 millioner kroner i perioden 2019-2022. 

Renteutgifter – og inntekter og lånegjeld 

Askim kommune har alltid lagt inn en buffer på renteutgiftene, slik at det er tatt høyde for eventuelle 

uforutsette hendelser og markedsbevegelser som kan gi kraftig rentehopp. I forrige planperiode 

(2018-2021) var det behov for å skjerme tjenestene, og rådmannen nedjusterte renteutgiftene til 

nærmere markedsprognosen. I denne planperioden nedjusteres renteutgiftene ytterligere, med 

tilsammen 11,6 millioner sammenlignet med 2019-2021 i forrige planperiode. Kommunens buffer på 

dette området er betydelig redusert. Sett planperioden under ett er det tatt høyde for en 

gjennomsnittsrente på 2,96 prosent. Forventet gjennomsnittsrente i markedet, gitt kommunens 

porteføljesammensetning og planlagte låneopptak, er 2,53 prosent. Det gir ikke mange marginer å gå 

på.  

I arbeidet med felles føringer for økonomiplan 2019-2022 i våres, ble det anbefalt å ta høyde for en 

endring i gjennomsnittsrenten som minst tilsvarer gjennomsnittlig endringer i styringsrenten i 

perioden. Per oktober er denne 0,5 prosentpoeng frem til 2021. Askim har lagt opp til en noe svakere 

økning fra 2018-nivå: 

 

Askim kommune har en høy fastrenteandel (netto portefølje) som trekker dagens 

gjennomsnittsrente opp. Refinansieringer i perioden og nye låneopptak antas å få lavere marginer 

enn dagens, i tillegg har kommunen en rentesikring som forfaller i 2019 som isolert sett trekker 

gjennomsnittsrenten ned. Rådmannen mener derfor rentenivået i perioden er forsvarlig gitt dagens 

Regnskap Budsjett Budsjett

Beløp i hele 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Netto driftsresultat

Måltall i  prosent for "grønt" 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Måltall i  kroner 19 880    20 800        22 000           22 200           22 400           22 500           

Faktisk resultat i  prosent 2,90 1,25 1,75 1,91 1,86 1,87

Faktisk resultat i  kroner 34 721    14 700        22 000           24 200           23 700           24 000           

Avvik i måltall i  kroner 14 841    -6 100         -                  2 000             1 300             1 500             

Økonomiplan
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markedsforventninger6, og at en økning utover dette vil utløse unødvendige innstramminger i 

driften. 

Lånegjeld per 31.12.2017 (ekskl. pensjonsforpliktelser) lå på 1 221 millioner kroner. Av denne gjelden 
var 314,5 millioner kroner selvfinansierende, det vil si tilknyttet utlån og vann- og avløp. Med de 
foreslåtte investeringene og medfølgende lånebehov i kapittel Investeringsbudsjettet 2019 og 
økonomiplan 2019-2022, er utviklingen i lånegjelden fratrukket selvfinansierende gjeld anslått som 
følger i planperioden (fra 2018 – nivå): 
 

 
 
Resultatet på de økonomiske handlingsreglene gjeldsgrad 1 og 2, er anslått som følger: 

 
 

 
 

Med gjeldsnivået Askim har per i dag, er det ikke mulig å komme ned på grønn sone (under 80 

prosent) uten full stopp i lånefinansierte investeringer og betale ned betydelig mer i avdrag enn det 

som ligger i planen. Gjeldsgrad 1 er dog bedre enn det som det ble lagt opp til i forrige planperiode 

da anslaget på brutto driftsinntekter er noe høyere nå enn det som ble lagt til grunn da, og 

gjeldsnivået per 2018 er noe lavere7 enn det som ble anslått. Gjeldsgrad 2 er noe høyere enn ved 

                                                           
6 Askim kommune benytter Kommunalbankens «KBN finans» som gjeldsforvaltningsverktøy. Prognosene blir beregnet ut ifra det enkelte 
lån og dets betingelser med markedsforventningene i bunn. 
7 Årsaken til at gjelden er noe lavere skyldes hovedsakelig at kommunen må betale dobbelt avdrag 2018 på grunn av en 

forskriftspresisering fra Kommunal- og regionaldepartementet: Høsten 2017 ble det ikke lenger mulig å avsette avdrag i regnskapet for 
betaling neste år slik kommunen har praktisert tidligere. I 2018 er derfor kommunen nødt til å betale avsatte avdrag 2017 og budsjetterte 
avdrag 2018, til sammen 66,6 millioner kroner. 
 

regnskap prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gjeldsgrad 1

Måltall i  prosent for grønt < 80 < 80 < 80 < 80 < 80 < 80

Måltall i  kroner 941 000         941 000         1 011 200     1 016 800     1 022 400     1 028 000     

Faktisk resultat i  kroner 1 057 000     1 066 000     1 144 600     1 141 600     1 121 400     1 153 100     

Faktisk resultat i  prosent 90 92 91 90 88 90

Avvik i  måltall kroner -116 000       -125 000       -133 400       -124 800       -99 000          -125 100       

Beløp i hele 1 000

Budsjett

regnskap prognose

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Gjeldsgrad 2

Måltall i  prosent for grønt <40 <40 <40 <40 <40 <40

Måltall i  kroner 470 000         488 300         505 600         508 400         511 200         514 000         

Faktisk resultat i  kroner 836 000         920 400         892 300         846 800         805 700         831 100         

Faktisk resultat i  prosent 71 75 71 67 63 65

Avvik i måltall kroner -366 000       -432 100       -386 700       -338 400       -294 500       -317 100       

Beløp i hele 1 000

Budsjett
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forrige økonomiplan 2018-2021 da det er lagt opp til noe økte investeringer utover investeringer i 

vann og avløp. 

 
 
For planperioden er det lagt inn 22,5 millioner kroner som rimelig forventning til inntekter av 
bankrenter og avkastning på plasseringer. Avkastningen på fondsplasseringene vil variere med 
svingninger i markedet og kan være vanskelig å forutsi. Renteinntekten avhenger av hvor mye 
kommunen enhver tid har stående på hoved - kontoen. 

 

Bruk av disposisjonsfond 

Det er ikke lagt opp til benyttelse av disposisjonsfond til driftsformål på overordnet nivå i 

planperioden. Her kan det være noe individuell bruk i virksomhetene som det ikke er tatt høyde for. 

Netto bruk av disposisjonsfond i økonomiplanperioden er lagt opp som følger: 

 

Det vil benyttes 50 millioner kroner av disposisjonsfond til investeringsformål i 2019. Bystyret har 

gjennom flere år øremerket midler til fond til nødvendig, lovpålagt rehabilitering av Grøtvedt skole 

innen 01.01.2020. Det er avsatt 30-35 millioner kroner til formålet. I tillegg er lovpålagt utfasing av 

oljefyrer igangsatt og siste fase gjennomføres i 2019. Det legges opp til at utfasingen finansieres 

gjennom disposisjonsfondet, ca. 15 millioner kroner. 

I prognose for 2018 er nivået høyere enn budsjettert for 2018 - som var 9,8 prosent av brutto 

driftsinntekter. Det ligger an til et disposisjonsfond på ca. 14 prosent av samlede inntekter etter at 

om lag 75 prosent av regnskapsmessig mindreforbruk 2017 ble overført til disposisjonsfondet i 2018. 

Det legges opp til at netto driftsresultat i perioden avsettes disposisjonsfond, men deretter benyttes 

som egenkapital til investeringer. Dette er tatt hensyn til i fondsandelen i tabellen over. 

Det er lagt opp til at kommunen holder seg på «grønt nivå» i planperioden.  

En del av disposisjonsfondet utgjør avsatte midler fra tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 

som skyldtes inntektsført premieavvik. Disse midlene ble avsatt med sikte på å ev nedbetale 

kommunens pensjonsgjeld. 

Befolkningsutvikling  
Viser til omtale i del 1 av dokumentet. 

Årlig befolkningsvekst i kommunen er estimert til ca. 0,8 prosent i planperioden. 

Askim kommune har en høyere endring i estimert utgiftsbehov enn gjennomsnittet i landet. Det ser 

ut til å skyldes at Askim kommune har en høyere vekst i to eldste aldersgruppene (67-79 og 80+) enn 

2018 2019 2020 2021 2022
gjeldsgrad 1 forrige plan 95 100 100 100

gjeldsgrad 1 foreslått plan 92 91 90 88 90

gjeldsgrad 2 forrige plan 72 70 65 60

gjeldsgrad 2 foreslått plan 75 71 67 63 65

Regnskap Budsjett Budsjett

Beløp i hele 1000 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Disposisjonsfond

Måltall i  prosent for "grønt" > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8

Måltall i  kroner 87 000             95 500           101 300         102 100         103 000         103 800         

Faktisk resultat i  prosent 11,6 9,8 10,0 9,9 9,6 9,4

Faktisk resultat i  kroner 136 400           114 000         125 000         121 000         118 000         115 000         

Avvik i måltall i  kroner 49 400             18 500           23 700           18 900           15 000           11 200           

Økonomiplan
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det nasjonale anslaget, og estimerte utgifter til pleie og omsorg ligger over landsgjennomsnittet. 

Nasjonalt sett er eldre sprekere og mer aktive i dag enn tidligere, men det er ikke opplevelsen i Askim 

kommune, sett fra tjenestebehovet. Folkehelse blir et viktig satsningsområde for å møte denne 

utviklingen, slik at fremtidens eldre i vår kommune også har god helse og kan bidra positivt til 

samfunnet. 

Endring i utgiftsbehov i Askim som følge av befolkningsendringer:  

 

Kilde: KS 18.07.2018 

Befolkningssammensetning utvalgte år: 
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Kommunens utfordringer 

Levekår  

Folkehelseprofilen 2018 fra Folkehelseinstituttet viser at kommunen har levekårsutfordringer som 
ligger høyere enn landsnivået. Andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i 
landet som helhet. Frafallet i videregående skole har gått ned, men er allikevel høyere enn landet 
som helhet. Frafallet i skolen varierer med foreldrenes utdanningsnivå. Arbeidsledigheten ligger per 
september 2018 på 3,3 prosent og er, selv med nedgang, blant de kommunene i Østfold med høyest 
ledighet. Snittet i Østfold lå på 2,8 prosent i september og i landet på 2,3 prosent.  

Dette viser hvor viktig det er at kommunen fortsetter å ha fokus på tidlig innsats for barn og unge og 
forsøker å redusere konsekvenser av sosiale ulikheter innen utdanning og helse. Noe av det viktigste 
når det gjelder reduksjon i sosial ulikhet, er å sørge for at flest mulig er i jobb.  

Vedlikeholdsetterslep 

Det legges ikke en opptrapping av vedlikeholdet i planperioden. Det ligger i dag en ramme på rundt 6 
millioner kroner til vedlikehold i driftsbudsjettet samt 7,5 millioner kroner opprustning i 
investeringsbudsjettet til dette formålet. 
 
Det gjennomføres i disse dager en befaringsrunde av alle kommunens bygg for å lage en 

tilstandsanalyse. Disse analysene gir grunnlaget for en vedlikeholdsplan. Arbeidet er tidkrevende og 

er planlagt ferdigstilt våren 2019 og da vil det være mulig å fremlegge estimat på etterslepet. Dette 

vil gi et godt grunnlag for en samlet vedlikeholdsplan for Indre Østfold kommune. 

Vedlikehold- og tiltaksplan 2018-2021 blir behandlet i bystyret i desember 2017. 

 

Pensjonskostnader 

Pensjonskostnadene tar en stadig større del av kommunens inntekter og driftsramme. For 2019 vil 
nivået ligge på rundt 85 millioner kroner, inkludert amortisert premieavvik på ca. 11,5 millioner 
kroner. Pensjonspremiene til Kommunenes landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) 
vil være rundt 105 millioner kroner. Pensjonskostnadene vil utgjøre rundt 10 prosent av kommunens 
disponible ramme. 

Det er lagt opp til en vekst i pensjonskostnader for kommunene på 500 millioner kroner på landsbasis 
i 2019 som forventes dekket av veksten i frie inntekter.  Det forventes en vekst i samlede 
pensjonskostnader i kommunen på underkant av 15 millioner kroner i perioden 2019-2022. 
Ytterligere vekst i kostnadene mot slutten av perioden må håndteres av Indre Østfold kommune. 
 
Det er lagt opp til en pensjonssats KLP på 17,5 prosent (inkl. arbeidstakers andel) i 2019 og 2020 - 1 
prosentpoeng lavere enn i 2018, og 14,25 prosent (inkl. arbeidstakers andel) for ordningen i SPK. 
Kommunen har i flere år valgt å legge KLP-satsen noe høyere enn reell kostnadssats som en form for 
buffer. Kommunens økonomi 2019, med oppnåelse av det mål som er satt på handlingsregel om 
netto driftsresultat, tilsier at satsen må reduseres og tilnærme seg faktisk kostnadsprosent. Det er 
valgt å øke satsen med 0,25-0,5 prosentpoeng de siste to årene i økonomiplan-perioden for å ivareta 
en viss vekst i pensjonskostnader. 
 
Høy lånegjeld 

Kommunens lånegjeld ligger i dag på 1 221 millioner kroner (per 31.12.2017). Nivået er utfordrende 

da renter og avdrag tar en større og større del av kommunens disponible inntektsramme. Det er 

anslått en vekst i finansutgifter på 16 millioner kroner i planperioden som betyr et nivå i 2022 på 

rundt 85-90 millioner kroner. Dette tilsvarer om lag 10-12 prosent av den disponible rammen og 
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reduserer det økonomiske handlingsrommet i virksomhetene og til kommunens tjenester. Det må 

imidlertid understrekes at mange gode investeringsprosjekter er gjennomført i Askim for disse 

midlene, som; ny ungdomsskole, Eid barnehage, Løkenenga bokollektiv, store oppgraderinger på VA-

feltet og veier mm. 

Sykefravær – reduserer handlingsrom i virksomhetene 

Kommunens sykefravær viser i 2018 en nedadgående trend. Sykefraværet har i flere år ligget på 
rundt 10 prosent og kommunen ble plukket ut som en av kommunene i landet til å delta i et prosjekt 
i regi av KS og NAV, der oppdraget var å gi kommunene drahjelp til eget arbeid med å redusere 
sykefraværet. Rapportering 31.juli 2018 viser et sykefravær på 8,4 prosent og dermed en nedgang på 
nesten 1,3 prosentpoeng fra begynnelsen av året. Det jobbes kontinuerlig med tiltak i 
virksomhetene. Sykefravær er kostbart for virksomhetene og reduserer det økonomiske 
handlingsrommet betydelig. 
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Kommunens virksomheter og selskaper  
Budsjettskjema 1B for økonomiplanperioden 2019-2022 viser oversikt over den enkelte virksomhets 
økonomiske nettoramme i perioden: 
 

 

Det er lagt opp til effektiviseringskrav på ca.11 millioner kroner i virksomhetene i 2019, og deretter i 
hovedsak en forventning om videreføring av 2019-nivået i planperioden. Det er lagt inn noen 
spissede effektiviseringstiltak rådmannen mener er nødvendig, og riktig, å ta inn i økonomiplanen 
2020-2022. Dette er tiltak som Askim kommune kunne iverksatt i 2019, men som vurderes som 
strategisk viktig og riktig å se på i samråd og samarbeid med de andre fire kommunene i Indre 
Østfold kommune.  
 
Det vil bli en krevende prosess for virksomhetene i 2019, men helt nødvendig for å oppnå vedtatt 
mål på netto driftsresultat i perioden samt oppfylle krav om en sunn kommuneøkonomi og et godt 
utgangspunkt i økonomiplan-arbeidet for ny kommune 2020-2023.  
 
  

Målt i 2019-kr / hele 1000 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

Virksomheter R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Styring og ledelse 11 500             10 510                    10 510                    10 890                 10 460                 10 830                 10 480                 

Strategi og forvaltning 35 950             34 950                    34 950                    33 720                 34 720                 34 810                 34 810                 

Frikjøpte til l itsvalgte 1 670               1 860                      1 860                      1 910                   1 910                   1 910                   1 910                   

Lærlingeordning 2 300               4 270                      2 970                      3 570                   3 570                   3 570                   3 570                   

Overføringskapitlet 10 700             9 030                      8 330                      10 800                 9 080                   9 080                   9 080                   

Ressursenheten 2 590               2 570                      2 070                      1 070                   -                        -                        -                        

Askimskolen 155 420          157 050                  160 050                  164 150               164 150               164 200               162 900               

Familiens hus 71 050             72 410                    73 410                    73 100                 71 900                 70 880                 69 380                 

NAV 48 200             50 260                    50 260                    48 310                 43 710                 43 740                 42 240                 

Primærhelse 138 600          138 900                  138 900                  142 550               141 450               141 700               143 700               

Institusjon og oms.boliger 91 100             99 800                    100 800                  101 710               101 710               98 910                 98 910                 

Kultur 13 650             13 570                    13 570                    13 860                 13 760                 13 780                 13 780                 

Service, teknikk og eiendom 64 200             62 280                    72 480                    60 900                 60 730                 60 850                 60 850                 

Askimbarnehagen 102 980          104 100                  104 100                  105 910               105 910               106 040               106 040               

Helsehuset IKS 15 290             15 500                    15 500                    16 500                 16 500                 16 500                 16 500                 

Bedriftshelsetjensten 1 390               1 400                      1 400                      1 440                   1 440                   1 440                   1 440                   

IØ kommunerevisjon IKS 2 050               2 000                      2 000                      2 120                   2 120                   2 120                   2 120                   

Landbrukskontoret 1 230               1 300                      1 300                      1 270                   1 270                   1 270                   1 270                   

Kirkelig fellesråd 8 100               8 330                      8 330                      8 560                   8 560                   8 560                   8 560                   

Østfoldbadet AS 2 760               2 310                      2 310                      2 580                   2 580                   2 580                   2 580                   

Felles IKT 18 020             15 710                    15 710                    16 150                 16 150                 16 150                 16 150                 

Askim rådhus AS 7 880               11 900                    7 000                      12 000                 12 000                 12 000                 12 000                 

Askim kulturhus AS 1 750               1 750                      1 750                      1 750                   1 750                   1 750                   1 750                   

Krisesenteret IKS 2 720               2 630                      2 630                      2 880                   2 880                   2 880                   2 880                   

IØ brann og redning IKS 10 300             10 600                    11 200                    11 240                 11 240                 11 240                 11 240                 

Pensjonskostnader (sentralt) 9 520-               

Momskompensasjon (sentralt) 20 650-             17 500-                    20 500-                    20 500-                 21 000-                 21 000-                 21 000-                 

Konsesjonskraft

SUM 791 230          817 490                  822 890                  828 500               818 600               815 800               813 000               

Disponibel ramme 791 230-          817 490-                  822 890-                  828 500-               818 600-               815 800-               813 000-               

Avvik -                                -                                          -                                          -                                      -                                      -                                      -                                      
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Følgende tiltak er innarbeidet i virksomhetenes budsjettrammer i planperioden: 

 

Følgende effektiviseringskrav samt andre reduksjoner, som er innarbeidet i virksomhetenes 

budsjettrammer i planperioden: 

 

  

Nr Driftstiltak-forslag / kommunestyrets vedtak 2019 2020 2021 2022 Finansieringskilde

1 Askimbhg: årseffekt ny avd. menighetsbarnehagen 500       

2 Askimskolen: vekst i  antall elever og antall elever med særlige utfordringer 4 350    Bl.a. statsbudsjett 2019: tidlig innsats

5 Askimskolen: omdisp. midler ti l  Polentur 10.trinn 2019 til  økt normkrav 2019/20 850-      

6 Askimskolen: stil l ing til  å dekke normkrav i skole 2019/20 850      

7 NAV: vekst i  antall mottakere av sosial stønad (etter lovendr. AAP) 3 000    

8 Primærhelse: økt bemanning særlig krevende bruker (egenandel) 1 800    

9 Primærhelse: psykosos.team videreføring av prosjektstil l inger rus 600       Statsbudsjett 2019: opptrapp.plan rus

10 Primærhelse: oppstart drift PU-boliger (OSP)-oppstart 2 000   

11 Inst. med oms.bol.: økt bemanning særlig krevende bruker 840       

12 STE: komp. etter korr. for husholdningsavfall  (F355) ført på selvkost 800       

13 STE: tbf. dobbelttrekk FDV kost. 1919-bygg 400       

14 Kultur: støtte til  Askim golfklubb 100       -100 Regionsentertilskudd 2019

15 Strategi og forvaltning: BS 122/17 byarkitekt innarbeidet i  driften 1 000   

16 Styring og ledelse: valg 350       -350 350 -350

17 Styring og ledelse: ti lskudd VM i orientering 2019 80         -80 Formannskapets konto 2019 (-100')

18 Helsehuset: øke Askims andel Helsehuset (jf. budsjett 2019 Helsehuset) 1 000    

19 Ovf.kap.: oppjustert ti lskudd tverrfaglig team Helsehuset (komm.egenandel) 210       Statsbudsjett 2019: habil./rehabil.

20 Ovf.kap.: studiesenteret Campus 2019/2020 500       -500 Regionsentertilskudd 2019

21 Ovf.kap.: 100,- per innbygger til  digitalisering - Prosjektet 1 580    -1580 Regionsentertilskudd 2019

22 Momskompensasjon: øke momskompensasjon jf. regnskap 2017 og 2018 -3000 -500

23 Krisesenteret: øke jf. budsjett Krisesenteret 2019 250       

Nr Innsparingstitak - forslag / kommunestyrets vedtak 2019 2020 2021 2022 .

1 Familiens hus: effektivisere driften PPT -300 MA2-tiltak

2 Primærhelse: samlokaliering av tilbud knyttet ti l  resskrev.tjenster -600 -1100 MA2-tiltak

3 STE: redusere energikostnader eiendom -270 -170 MA2-tiltak

4 Strategi og forvaltning: administrasjon stil l ingskontroll -1400 MA2-tiltak

5 NAV: reduserte behov introduksjonsstønader -4800 -3100

6 NAV: redusert behov stil l ing flyktningkonsulenter -860

7 STE: redusert ramme etter innspill  fra virksomheten -2000

8 STE: trekk i bevilget beløp - takst ti l  OVF -400

9 Lærlingeordningen: reduserer ramme 2019 etter ny beregning -800

10 Ressursenheten: reduserer ramme jf. regnskap 2017 og 2018 -1500 -1000 Avvikles i  sin helhet fra 2020

11 Ovf.kap.: nedjusterer tilskudd VIA3 -200

12 Ovf.kap.: ti lskudd Røde kors 2018 -150

13 Effektiviseringskrav Askimbhg -1200 Nedbemanning og omorg, i  administrasjonen

14 Effektiviseringskrav Askimskolen -1740 Reduserer omfang spes.underv., begrense kostnader skoleskyss, reduksjon ledelse

15 Effektiviseringskrav NAV -530 Vurdere behovet for antall programrådgivere ved IØ Introduksjonssenter

16 Effektiviseringskrav Familiens hus -790 Nedbemanning 0,8 årsverk PPT, redusere vikarleie, omorg. i  administrasjonen

17 Effektiviseringskrav Primærhelse -1610 Naturlig avgang som ikke erstattes, barnebolig avvikles i  løpet av året, streng vurdering vikarinnleie 

18 Effektiviseringskrav Institusjon med omsorgsboliger -1090 Avvikle kjøp av eksternt institusjonstilbud, salg av en plass palliativ enhet

19 Effektiviseringskrav Service, teknikk og eiendom (STE) -1250 Naturlig avgang som ikke erstattes, ytterligere redusert el.forbruk pga. brønnparker

20 Effektiviseringskrav Strategi og forvaltning -480 Vurdere vikarinnleie, overtid

21 Effektiviseringskrav Kultur -200 Bemannet åpningstid biblioteket reduseres med 6 timer per uke (fra to til  en dag kveldsåpent i  uka)

22 Effektiviseringskrav Styring og ledelse -20

23 Askimskolen: vurdere og samkjøre alternative læringsarenaer -1300

24 Familiens hus: vurdere og samkjøre utvidet ungdomsteam -500 -1000

25 Institisjoner med omsorgsboliger: vurdere og samkjøre palliativ enhet -3000

26 NAV: reduserte utgifter sosiale stønader -1500 -1500  Tilpasning til  endret AAP og færre flyktninger

27 Familiens hus: Barnevern - redusere fosterhjemskostnader -1200 -600
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Kommunens virksomheter selskaper 
Det er en forutsetning at virksomhetene holder rammene i 2019. Det vil være strenge krav og 

handlingsrommet, ved eventuelle endringer, vil i 2019 ligge i den enkelte virksomhet. 

Prosjektrådmannen er tydelig i sin forventning: «Det skal ikke iverksettes noen tiltak som øker 

kostnader. Dette må nå sees i helhet for den nye kommunen. Der det er økning i brukerbehov må 

tjenestene selv som hovedregel finne løsning innen sitt budsjett. Strengt nødvendige behov skal 

særskilt begrunnes». 

Spesielt utfordrende i budsjettarbeidet for Askim kommune i 2019 og som forsterkes ytterligere i 

2020, er effekten av ny skolenorm (bemanningsnorm). Det er vurdert som helt nødvendig, etter 

beregninger og vurderinger, å tillegge Askimskolens ramme en nettovekst for å dekke normens krav.  

NAV opplever kraftig vekst i sosiale stønader i 2018 etter lovendring i folketrygdloven som bidro til at 

perioden man kan motta arbeidsavklaringspenger (AAP) ble redusert fra fire til tre år og reglene for å 

få unntak fra maksperioden ble kraftig innstrammet. I tillegg ble inngangsvilkårene for å få ytelsen, 

innskjerpet. Dette har ført til at mange av de innbyggerne som tidligere ville hatt rett på AAP nå har 

søkt om økonomisk sosialhjelp. Det har vært behov for å øke NAVs budsjettrammer med ca. 3 

millioner kroner i 2019 til vekst i sosialhjelp. I planperioden 2020-2022 er det forventet at denne 

reduseres og det ligger nedjustering på 1,5 millioner kroner i 2020 og 2022. 

Det er i perioden 2020-2022 i hovedsak lagt opp til en videreføring av tjenestene på 2019-nivå og 

dermed ikke lagt opp til generelle innsparingskrav i perioden. Effekten av spissede innsparingstiltak 

innmeldt gjennom kommunens prosjekt Morgendagens Askim 2, forventes i 2020 å iverksettes som 

planlagt (ca. 3 millioner kroner). I tillegg er det i planperioden vurdert tre spissede tiltak som 

kommunen teoretisk sett kunne redusert allerede 2019, men hvor rådmannen mener det bør gjøres 

en mer helhetlig vurdering i byggingen av ny kommune. Det gjelder tiltakene: 

• Palliativ enhet: merkostnadene ved å drive en palliativ enhet med 8 plasser sammenliknet 

med ordinære sykehjemsplasser har inntil etableringen av Indre Østfold kommune vært dekket fullt 

ut av Askim kommune. Fra 2020 vil kostnadene ved dette tilbudet måtte ses i sammenheng med 

tilbudet i sammenslåings-kommunene og kostnadene til palliative behandlingstilbud vil kunne 

reduseres totalt sett. 

• Utvidet ungdomsteam: Askim kommune har et utvidet ungdomsteam knyttet til Askim 

ungdomsskole. Det forventes at det i ny og større kommune, kan etableres gode og effektive 

fellesløsninger rettet inn mot skole og fritid som er mer kostnadseffektive.  

• Alternative læringsarenaer og redusert spesialundervisning: Alternative læringsarenaer er en 

del av utredningene knyttet til Mortenstua, og det er satt i gang et spisset arbeid for å redusere 

spesialundervisningen. Samlet sett er det en klar forventning om at dette vil gi reduserte kostnader. 

Det er lagt opp til bygging av boliger for personer med ulike utviklingshemminger i perioden. Det vil i 

årene som kommer gradvis bli flere som vil trenge ulike former for bistand og som primært løses 

gjennom en satsning på mer bruk av hjemmebaserte tjenester i opprinnelig hjem og i ulike 

omsorgsboliger. Fokuset skal være i tråd med strategien om tidlig innsats, forebygging og fokus på 

livsmestring.  

Økende barnetall og endret behov for barnehageplasser må ses på i ny kommune. Driftstilskudd per 

barn til private barnehager for 2019: 

• Små barn 192 382 

• Store barn  90 432 
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Investeringsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 
Investering og finansiering  

I arbeidet med felles føringer for økonomiplanen 2019-2022 ble det bestemt at kommunene skal 

prioritere sine investeringsprosjekter i  

• «MÅ»- lovpålagt, presserende behov, igangsatte prosjekter osv. 

• «MÅ, men kan vente»-  

• «KAN» - skjønnsmessig vurdering  

I utarbeidelsen av økonomiplanen 2018-2021 la rådmannen kun inn prosjekter som ble ansett som 

en absolutt nødvendighet og prosjekter som er vurdert til «bør prioriteres» de kommende årene, 

kommunen hadde derfor et godt utgangspunkt for disse vurderingene. 

Rådmannens forslag gir et finansieringsbehov på 831,3 millioner kroner i planperioden, hvorav 679,3 

er investering i anleggsmidler, og 152 millioner er forskuttering og utlån og avdrag på formidlingslån.  

44 prosent av foreslåtte investeringer er vann og avløp (selvkost). 

Prosjekter definert som «må» er til sammen 438,6 millioner kroner, om lag 66 % av totale 

investeringer i anleggsmidler. 

Sammenligner vi perioden 2019-2021 i vedtatt og ny plan, ligger investeringer i anleggsmidler 148,5 

millioner kroner høyere. Dette skyldes:  

• Forskyvninger etter status 2018: 93,2 millioner kroner (inkludert vann og avløp) 

o Rehabilitering Grøtvedt 

o Utfasing Oljekjeler 

o Tilrettelagte boliger Prestenggata 

o Toalett Romsåsen 

• Netto nye: 55,3 millioner kroner (inkludert vann og avløp) 

o Tilrettelagte boliger MNF – OPS 

o sprinkleranlegg eldresenteret 

o vannbehandlingsanlegg - legionella 

o Nytt dekke Askim kunstgress 

o Utleieboliger flyktninger og vanskeligstilte (tatt inn igjen i 2020 og 2021) 

Samlet bruk av lån har økt med 57,6 millioner kroner i samme periode. Noe av økningen kan tilskrives 

økte kostnadsanslag. Anslagene som gis før prosjektering synliggjør hvor omfattende 

investeringsbehovet er, men omfanget av tiltaket er ikke definert og avvikene blir, eller kan bli, store 

etter detaljprosjektering er gjennomført. 

Finansiering og økonomiske handlingsregler  

I forslaget er det lagt opp til 195,3 millioner kroner egenfinansiering, det utgjør 23 prosent av totalt 

finansieringsbehov. I tillegg kommer tilskudd til investeringer, momskompensasjon og mottatte 

avdrag på formidlingslån, tilsammen 204,6 millioner kroner. Nødvendig lånefinansiering er estimert 

til 431,3millioner kroner, om lag 52 prosent av finansieringsbehovet. 298 millioner er investeringer i 

vann og avløp. Uten startlån og sett opp mot investeringer i anleggsmidler er lånefinansieringen 55 

prosent. Med inntektsforutsetningene gitt som over og med et anslag på ubrukte lånemidler ut 

planperioden, vil kommunen ligger på gul sone på gjeldsgrad 1 og rød sone på gjeldsgrad 2.  
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I denne planen ligger salg av: 

• Løkentomta – kan bli solgt i 2018 da den legges ut for salg senhøsten dette året 

• byggeområde for boliger på Rom Nordre 

• byggeområde for boliger vest for Rom skole 

• salg av boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – OPS 

De største prosjektene (utenom saneringer i vann og avløp) denne perioden, målt i kroner, er: 

• Rehabilitering Grøtvedt 

• Tilrettelagte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – Prestenggata 

• Tilrettelagte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – OPS 

• Tilrettelagte boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne – kommunale 

• Bru over Jernbanegata 

Oversikt over investeringsprosjektene 2019-2022 

 

2019 2020 2021 2022

Må-prosjekter- innenfor plan

Vann og avløp (påbegynte) 81,0 67,0 31,0 31,0

Veier, gater og trafikksikkerhet 15,9 0,9 0,9 0,9

Rehabilitering Grøtvedt skole 58,0 10,0

Tilrettelagte boliger med base, Prestenga 20,5

Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 

funksjonsevne - kommunale 1,5 15,0 15,0

Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 

funksjonsevne - OPS 1,5 15,0 15,0

Utleieboliger flyktninger og vanskeligstilte 8,0 7,5 7,5 7,5

Sprinkleranlegg eldresenteret 3,5

Opprustning bygninger (ENØK, universell utforming) 

inludert oppgradering 7,5 7,5 7,5 7,5

Utfasing oljekjeler 15,0 2,0

Universell utforming kirke/kapellet 1,7

Ballbinge Askimbyen skole 0,8

Tilskudd bad Mysen 5,0

Må, men kan vente prosjekter - innenfor plan

Vann og avløp (ikke påbegynt) 24,0 39,0 25,0

Vannbehandlingsanlegg - legionella 0,6

Bro over jernbanegata 2,0 90,0

Bytte av dekke kunstgressbaner 6,0

Arealutvikling 1,0

Opparbeidelse utomhusanlegg barn 0,5 0,5 0,5 0,5

Toalett Romsåsen 0,5

Strategisk eiendomsskjøp 3,0 3,0 3,0 3,0

IKT i skolen 1,5 1,5 1,5 1,5

Maskiner, biler og teknisk utstyr 0,8 0,6 0,6 0,6

kan - utenfor planen

Lysløpypa Prestenga - idrettens handlingsplan 2,8

Sykkelbyprosjekter 1 1 1 1

Busslomme Schuckertlinna 1
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Prosjekter innenfor planen - MÅ 

Vann- og avløp 

Arbeider med vann- og avløpssystemene er underlagt føringer fra forvaltningsorganer som EU, 

direktorater og departementer, Fylkeskommunen og kommunen. Askim kommunes hovedplan for 

vann og avløp legger til rette for at internasjonale, nasjonale og lokale bestemmelser og 

retningslinjer følges. Direktiver, lover og forskrifter som er mest relevant for dette arbeidet er: EUs 

drikkevannsdirektiv, vanndirektivet, drikkevannsforskriften, forskrift om brannforebygging, 

forurensningsloven, forurensningsforskriften, vannforskriften, plan og bygningsloven, 

vannressursloven og internkontrollforskriften. 

Askim kommune ønsker med sine VA-anlegg å: 

• Øke sikkerheten i vannforsyningen 

• Sikre vannkvaliteten til forbruker 

• Minimere forurensningsutslipp 

• Optimere transport av avløpsvann til renseanlegg 

•  Redusere risiko for oversvømmelser 

I planen er prosjektene delt inn i må – påbegynte og må ferdigstilles. Omfatter følgende prosjekter:  

• Solbergfoss renseanlegg                                                                                    

• Vannledning/sanering Eidsveien del 2                                                         

• Sanering Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien                                             

• Sentrum mot Henstad Allè                                                                               

• Trykkavløp Katralveien                                                                                      

• Mindre vann- og avløpsprosjekter                                                             

• Sanering av felleskummer                                                                            

• Boring under jernbanen + avskjæringsgrøft ved speiderhuset      

• Kartlegging vann - Askim vest 

For nærmere omtale av hvert enkelt prosjekt henvises det til Service, teknikk og eiendom sin 

prosjektomtale. 

Veier, gater og trafikksikkerhet 

Vammalinna langs Katralveien skal forlenges fra brua over E18 til Eidsveien i forbindelse med 

utbyggingen av Løkenskogen boligområde. Prosjektet omfatter graving og legging av 

overvannsledning, nedsetting av sluk og sandfang samt oppbygging av G/S-vei samt andre berørte 

arealer. Total lengde er ca. 730 m. 

 

Sagveien Forlengelsen av Sagveien til Sekkelsten, finansieres av sideveismidler. 

 
G/S-vei Tømmeråsveien Østfold Fylkeskommune ønsker å bruke fv 738 Tømmeråsveien som et 
pilotprosjekt for å se på mulige forenklinger i tilrettelegging for gående og syklende. Fylkeskommunen, 

Statens vegvesen og kommunen er deltagere i pilotprosjektet. Bystyret har bevilget 1 millioner 
kroner til prosjektet i sak nummer 25/18. 
 

Ombygging av gatelys Prosjektet vil ikke kunne endelig avsluttes før veieierne Østfold 
fylkeskommune (Øfk) og Statens vegvesen (SVV) avslutter sitt arbeid med å måle gatelys langs fylkes- 
og riksveier. Øfk og SVV har pr i dag ikke startet opp prosjektet med å måle sine anlegg gjennom 
Askim. Kommunen må tilpasse seg dette, men forserer og utfører omkobling i så stor grad som mulig 
der hvor de ulike gatelysnettene møtes. 
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Klimaplan – ladestasjoner Det arbeides med videre tilvekst av ladestasjoner for å møte økningen i 
el-biler. Tiltaket finansieres av klimafondet. 
 

Rehabilitering Grøtvedt skole Bystyret har vedtatt at Grøtvedt skole skal rehabiliteres innenfor en 
økonomisk ramme på 71 mill. i år 2018-2019. Skolen har fått utsatt innfrielse av brannkrav til 
01.01.2020. Foreslåtte midler skal dekke absolutte nødvendige oppgraderinger samt sportcourtløkke 
etter idrettens handlingsplan. 
 

Tilrettelagte boliger med base Prestenggata Prosjektet omfatter bygging av 5 boenheter for 

ressurskrevende brukere inkludert en personalbase, lokalisert i Prestenggata. Prosjektet er i 

byggefasen, og må avsluttes. Tiltaket vil medføre innsparinger i driftsutgifter. 
 

Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne – OPS Private ønsker å bygge 

omsorgsboliger med base for sine barn. Første kvartal 2019 skal brukes til koordinering med 

kommunene i Indre Østfold kommune samt kartlegging av brukerne (Primærhelse). Tomtekjøp 

dekkes av strategisk eiendomskjøp. Det utarbeides individuelle avtaler for hver leilighet. Deretter 

starter utarbeidelse av reguleringsplan samt detaljprosjektering. Det må vurderes om det skal bygges 

med base, døgnbemanning, behov for nattevakt osv. Dette blir avklart når Primærhelse er ferdig med 

sin kartlegging/evaluering av brukerne. Prosjektering må gjennomføres da det skal ses i sammenheng 

med de kommunale boligene. 

 

Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne – kommunale Bygging av nytt 

døgnbemannet bofellesskap for inntil 10 mennesker med utviklingshemming. Brukere med store 

behov som hovedsakelig blir ivaretatt i hjemmet per nå. 

Utleieboliger Flyktninger og vanskeligstilte Askim kommune og Indre Østfold kommune har et 

stort behov for kommunale boliger som må møtes. 

Sprinkleranlegg eldresenteret Det er oppdaget at alle rør ligger uten fall, og alt av rør og 

sprinklerhoder på loftet må byttes for at anlegget skal være i forsvarlig stand. 

Opprustning bygninger (ENØK, Universell utforming) inkludert oppgradering Etter vedtak i 

fellesnemda om vedlikehold er det valgt å videreføre Askims årlige avsatte utgifter til dette. 

Utfasing oljekjeler På bakgrunn av klimaforliket vedtatt i Stortinget 2012 ble det våren 2015 foretatt 

en mulighetsstudie for overgang til fornybar energi for kommunale bygg med oljekjeler. 

Utfasingstakten må økes om Askim kommune skal bli ferdig innen 2020. 

Universell utforming kirke/kapellet prosjektet er politisk vedtatt i sak nummer 12/18. Deler av 

prosjektet er utsatt fra 2018.  

Ballbinge Askimbyen skole Ved salg av 1919 bygget må arealer frigjøres til bl.a. parkeringsarealer for 

ny eier. Reguleringsplan er godkjent. Det må settes opp ny ballbinge da det er vanskelig å flytte 

eksisterende ballbinge og den er nedslitt. 

Tilskudd bad Mysen etter politisk enighet, sak nummer 115/17 «Badeerklæringen». 

Prosjekter innenfor planen – MÅ, MEN KAN VENTE 

Vann- og avløpsprosjekter som ikke er påbegynt, og kan ses samlet med behovet i Indre Østfold 

kommune: 

• Sentrum sanering - gml steinkiste Haugom                                           

• Vanntårn 2 - Trippestad 
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• Trykkavløp Mørkvedveien                                                                                

• Sanering Tornerud/Arnulf Øverlandsgt (sør)/ Gml. Kirkevei 

• Sanering Nybråtveien/Frosterudveien/Glavaområdet 

For nærmere omtale av hvert enkelt prosjekt henvises det til Service, teknikk og eiendom sin 

prosjektomtale. 

Vannbehandlingsanlegg legionella Den senere tid har vist at utbrudd av legionellasmitte må 

forventes å være et stadig tilbakevendende problem. Et problem som våre helsemyndigheter tar 

svært alvorlig. På Løkentunet og eldresenteret har vi brukere/pasienter med dårlig helse og kan være 

svært mottakelige for slik smitte. Dette er et viktig forebyggende tiltak. 

Bru over jernbanen i Brugata til T-kryss i Osloveien Ref. sak 85/16 i Det faste utvalg for plansaker. 
Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2018 til 2030 inkluderer vedtak om fremtidig ny 
veiforbindelse mot vest i Askim sentrum med bru fra Osloveien over jernbanelinja til Brugata. Ses i 
sammenheng med Østfold sykehus til Helsehuset og trafikk - kapasitet gjennom sentrum. 
 

Bytte av dekke kunstgressbaner Kunstgressdekket på Askim idrettspark er nedslitt og trenger nytt 

dekke. Legges på investeringer da gummigranulat ikke er ønskelig i neste omgang av hensyn til miljø. 

Alternativene til granulat er ikke mange og de er ikke godt nok utprøvd. Foreslår derfor å utsette nytt 

kunstgressdekke til 2021 da vi har fått mer erfaring med nye typer dekker. 

Arealutvikling Det er viktig å ha noen midler til å følge opp kommuneplanens arealdel. 

Opparbeide utomhusanlegg for barn Det bør finnes midler i budsjettet for å kunne oppruste anlegg 

til dagens standard, og unngå forfall. Kan ses som et ledd i folkehelsetiltak å ha gode lekeplasser barn 

ønsker å benytte. 

Toalett Romsåsen Øker Romsåsens attraktivitet. Prosjektet er vedtatt av bystyret i forbindelse 

behandling av budsjett 2018 (sak nummer 119/17), men er forskjøvet til 2019. Rådmannen har tatt 

ut 100 000 kroner per år som er øremerket utvikling Romsåsen, for å prioritere dette. Det er vurdert 

at midlene til videreutvikling sjelden benyttes, og at hvis det skulle være behov kan det være rom for 

å ta dette av drift. 

Strategisk eiendomskjøp Ses i sammenheng med behov for boliger til utleie og pleie og omsorg.  

IKT i skolen Askim kommune har satset på IKT i skolen. Rådmannen mener dette er en viktig satsing i 

dagens digitale samfunn, og viderefører den årlige bevilgningen. 

Maskiner, biler og teknisk utstyr Kommunen bør ha midler tilgjengelig for å kunne oppgradere 

maskinparken. I 2019 er det beregnet et noe høyere behov da en feiebil må påkostes dyre 

reparasjoner som må tas av drift, og bør erstattes. 

Prosjekter utenfor planen – KAN 

Lysløypa Prestenga Prosjektet er en del av idrettens handlingsplan og går ut på å oppruste den 

innerste delen av lysløypa. Prosjektet utløser spillemidler. Prosjektet er ikke lovpålagt eller igangsatt, 

og må ses i sammenheng med behovet i Indre Østfold kommune.  

Sykkelbyprosjekter Askim kommune ble sykkelby i 2016. Prosjektet gjelder gjennomføring av 

tiltaksdelen i temaplanen «Hovednett for sykkeltrafikk i Askim» som ble vedtatt av bystyret i 

desember 2012. Planen er ikke lovpålagt. Videre arbeid med prosjektet kan ses opp mot behovet i 

Indre Østfold kommune. 
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Busslomme ved Schuckerttunet Det er utbyggingsplaner for de to tomtene som ligger rundt 

snuplassen for buss ved Schuckerttunet.  Snuplassen må muligens fjernes, men bussrutene er ikke 

avklart. 

Budsjettskjema 2A 

 

Alle tall i mill. kroner og faste priser Regnskap Budsjett revidert Budsjett2 Budsjett3 Budsjett4 Budsjett5

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 163,9                 196,0            115,8          227,8             139,5             129,5             182,5             

Utlån og forskutteringer 16,3                   17,6              18,0            18,0               18,0               18,0               18,0               

Kjøp av Aksjer og andeler 46,0                   

Avdrag på lån 3,9                     20,0              20,0            20,0               20,0               20,0               20,0               

Dekning av tidl. års udekket -                     

Årets finansieringsbehov 230,1                 233,6            153,9          265,8             177,5             167,5             220,5             

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler (inkl. Startlån) 128,7                 94,9              55,7            125,9             99,1               75,9               130,4             

Inntekter fra salg av anleggsmidler 6,0                     12,0              21,4            12,0               9,0                 22,4               7,0                 

Tilskudd til investeringer 15,7                   43,5              20,6            9,3                 13,5               13,2               13,4               

Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 16,5                   20,0              20,0            20,0               20,0               20,0               20,0               

Andre inntekter 20,6                   25,6              15,7            28,4               9,7                 11,9               25,3               

Sum ekstern finansiering 187,4                 196,0            133,4          195,6             151,3             143,4             196,1             

Overført fra driftsbudsjettet 10,6                   14,7              19,8            22,0               24,2               23,7               24,0               

Bruk av avsetninger 32,0                   22,9              0,7              48,2               2,0                 0,4                 0,4                 

Sum finansiering 230,1                 233,6            153,9          265,8             177,5             167,5             220,5             

Udekket/udisponert - -                -             -                 -                 -                 -                 
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Budsjettskjema 2B – del 1 

 

Alle tall i millioner kroner Regnskap 2017 Budsjett 2018revidert Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

IKT i skolen 1,5                     1,5                1,5              1,5                 1,5                 1,5                 1,5                 

Tilskudd bad Mysen 5,0                 

Brugata (bro over jernbanen) 2,0                 90,0               

Investeringer Askimskolen 1,7                     1,3                0,5              0,8                 -                 -                 -                 

Grøtvedt skole 36,0              3,0 58,0               10,0               

Tilrettelagte boliger - Prestenggata 0,6                     10,0              7,5              20,5               

Tilrettelagte boliger for personer MNF -kommunale 1,5                 15,0               15,0               

Tilrettelagte boliger for personer MNF -OPS 1,5                 15,0               15,0               

sprinkleranlegg eldresenteret 3,5                 

vannbehandlingsanlegg - legionella 0,6                 

Nytt dekke Askim kunstgress 6,0                 

Utleieboliger - f lyktninger og vanskeligstilte  10,7                   7,5                4,5              8,0                 7,5                 7,5                 7,5                 

Utfasing av oljekjeler 4,0                     18,0              12,0            15,0               2,0                 

Opprustning bygninger (ENØK, Universell utforming)  inkludert oppgradering8,0                     8,5                8,5              7,5                 7,5                 7,5                 7,5                 

Universell utforming Askim kirke/kapellet 0,2                     0,0 0,4              1,7

Opparbeidelse av utomhusanlegg for barn 0,5                     0,5                0,5              0,5                 0,5                 0,5                 0,5                 

Toalett Romsåsen 0,5                -             0,5                 

Maskiner, biler og teknisk utstyr 0,7                     1,5                0,8              0,8                 0,6                 0,6                 0,6                 

Veier, gater og trafikksikkerhet 34,4                   35,2              32,3            15,9               0,9                 0,9                 0,9                 

VAR investeringer 38,1                   64,3              36,3            81,0               91                  70                  56                  

Arealutvikling 0,8                     1,5                1,5              1,0                 

Strategisk eiendomsskjøp 1,9                     3,0                3,0              3,0                 3,0                 3,0                 3,0                 

Informasjons-/komm. teknologi (IKT) 1,6                     1,0                1,5              

Tilskudd skytterlag 1,0                1,0              

Salg av eiendommer og grunn (takst) 0,0                     

Smart City 0,5                     

Skileikanlegg Prestenga 1,0                     

Nedgravd søppelconteiner Løkentunet 0,4                0,4              

Askim rådhus 0,2                0,2              

Tilskudd basishall Hobøl 2,7                -             

Løkenenga bokollektiv 30,7                0,3                0,3              

Utvikling Romsåsen -                     0,1                0,1              

Ny lokasjon STE /fusjon EI og teknisk 1,9                     1 0,1              

Bad Storgata 15 0,8                     

Selvbetjent bibliotek 0,4                     

Nytt toalett Askim museum 0,5                     

Forskjønnelse Folkeparken 0,4                     

Eid barnehage 13,1                   

Inventar/utstyr Løkentunet 0,4                  

Inventar/ utstyr kulturskole 0,4                     

Vangsveien til Grøtvedt barnehage 2,5                     

Utbedring/relokalisering storkjøkken 5,1                     

Oppgradering boliger

Nye arkivlokaler 1,2                     

Trafikksikring barneskolene 0,2                     

Egenkapitalinnskudd KLP     2,8                     2,6                3,0              3,0                 3,0                 3,0                 3,0                 

Kjøp av aksjer og andeler 10,5                   

Utlån (Startlån og andre utlån) 13,5                   15,0              15,0            15,0               15,0               15,0               15,0               

Avdrag på formidlingslån     3,7                     15,0              15,0            15,0               15,0               15,0               15,0               

Ekstraordinær nedbetaling - formidlingslån     35,5                   

Justeringsrett Løkenskogen 0,2                     

Indre Østfold brann IKS 5,0                5,0              5,0                 5,0                 5,0                 5,0                 

Årets finansieringsbehov 230,1                 233,6            153,9          265,8             177,5             167,5             220,5             
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Budsjettskjema 2B – del 2 

 

Investeringer og gjeld i andre selskaper  
Askim rådhus AS- Helsehuset 

2017/2018 gjennomførte Askim Rådhus AS et forprosjekt for å se på muligheten til å bruke 

Helsehuset til primærhelsetjenester. Prosjektet går ut på mer eller mindre totalrenovering av bygget 

tilpasset dagens krav. For Askim kommune/Indre Østfold kommune skal standarden være «nøktern» 

og rominndelingene skal beholdes slik de er i dag. Arealene som Sykehuset Østfold skal ha trenger 

mer riving og rominndeles på nytt. Dette er spesifikasjoner fra Sykehuset Østfold. Omfanget av 

oppussingen vil gjenspeile leiekostnadene. Askim Rådhus AS har foreslått leieavtale for Sykehuset 

Østfold. Saken skal opp i deres styre som en orienteringssak i slutten av oktober. Om 

sammenslåingen av deres tjenester skal bli en realitet på Helsehuset avgjøres i styremøte i desember 

2018. Askim Rådhus AS er avhengig av en kommunal garanti for å ta opp lån for renovering av 

Helsehuset. Saken må også behandles i Fellesnemda, og Fylkesmannen må godkjenne låneopptaket. 

Kommunaldirektør for helse og omsorg vil foreslå hvilke kommunale tjenester som skal inn på 

Helsehuset. 

Det ligger inne en buffer i overføring til Askim rådhus i form av husleie, som vil kunne ta høyde for 

finanskostnader knyttet til den kommunale renovering og ombyggingen av Helsehuset. 

  

Alle tall i mill. kroner og faste priser Regnskap Budsjett foreslått Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2018 revidert 2019 2020 2021 2022

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler (inkl. Startlån) 128,7 94,9              55,7            125,9             99,1               75,9               130,4             

Salg av aksjer og andeler

Salg eiendommer og grunn 5,98 12,0              21,4            12,0               9,0                 22,4               7,0                 

Tilskudd til investeringer    15,7 43,5              20,6            9,3                 13,5               13,2               13,4               

Mottatte avdrag på formidlingslån    16,5 20,0              20,0            20,0               20,0               20,0               20,0               

Mva kompensasjon 20,6                   25,6              15,7            28,4               9,7                 11,9               25,3               

Sum ekstern finansiering 187,4                 196,0            133,4          195,6             151,3             143,4             196,1             

Overført fra drift 10,6                   14,7              19,8            22,0               24,2               23,7               24,0               

Bruk av disposisjonsfond 10,5                   22,9              0,7              48,2 2,0 0,4 0,4

Bruk av bundne investeringsfond

Bruk av bundne kapitalfond 21,5                   

Bruk av ubundne kapitalfond

Bruk av likviditetsreserven

Disp. av tidligere års regnsk. overskudd

Sum finansiering 230,1                 233,6            153,9          265,8             177,5             167,5             220,5             

Udekket/udisponert -                     -                -              -                 -                 -                 -                 
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Rådmannens betraktninger….. 
Det er gledelig å kunne peke på at kommunens attraksjonskraft som bosted, besøks- og 
næringskommune tydelig har styrket seg siden bunnivået i 2011. De senere års vilje og evne til å 
satse spesifikt på by- og næringsutvikling bidrar til denne utviklingen. Veksten i boligprisene, mange 
nye næringsetableringer og en tiltagende investeringslyst i Mysen bekrefter at denne satsningen gir 
resultater. Det er viktig at kommunen fortsetter å stimulere og støtte denne utviklingen, ikke minst 
som bidrag for å bedre kommunens levekårs- og folkehelseprofil. 

Mysenbadet vil i 2019 være det største enkelttiltaket som kommunen vil arbeide med, ikke bare som 
et anleggsprosjekt hvor det kan hentes ut synergier med en fremtidig skoleutbygging i Mysen, men 
også sett i relasjon til vår satsning på byutvikling. Bruk av overgangsordningen for eiendomsskatt 
fram til 31.12.2021 gir også mulighet til å bygge opp en betydelig egenkapitalandel til realisering av 
svømmehall.  
Alene vil dette tiltaket båndlegge betydelige ressurser innenfor områdene plan, eiendom og teknikk, 
og har som konsekvens at den samlede oppgavemengden er tydelig større enn det tilgjengelige 
ressurser kan levere.  

Arbeidet med å planlegge, bygge og klargjøre Indre Østfold kommune til oppstart 01.01.2020 pågår 
for fullt. Det er en betydelig utfordring for oss og både bidra i dette arbeidet med våre ressurser, 
samtidig som vi ytterligere et år skal levere gode tjenester til våre innbyggere som tidligere. Det er 
derfor gledelig å se hvordan både ansatte, ledere og tillitsvalgte med stort engasjement og 
pågangsmot bidrar til at vi skal kunne håndtere de samlede utfordringene.  
Likevel er det nødvendig at kommunestyret tar hensyn til denne situasjonen når man disponerer 
ressurser og prioriterer tiltak i 2019. Evnen til å prioritere, og vel så viktig prioritere vekk oppgaver, 
blir derfor en kritisk suksessfaktor for hvor godt vi kommer ut av denne perioden fram til oppstarten 
av vår nye kommune. 

I 2016 toppet Eidsberg listen over norske kommuner med de laveste utgifts korrigerte frie 
inntektene. Det å være den norske kommunen med det svakeste inntektsgrunnlaget underbygger 
ikke bare betydningen av at kommunestyret vedtok å innføre eiendomsskatt i 2017 for å skape et 
handlingsrom for bl.a. ønskede satsninger og nødvendige investeringer. Det setter også kvaliteten på 
kommunens tjenesteleveranser i et meget godt lys. Klagene er få og våre brukere er i det alt 
vesentlige godt fornøyd med de tjenestene som tilbys. En kan med god grunn gi stor honnør til 
dyktige ansatte og ledere som virkeliggjør dette, og jeg er trygg på at dette også vil være situasjonen i 
2019. 

På vegne av administrasjonen ønsker vi kommunestyret lykke til med politiske prosesser og 
prioriteringer av en samlet budsjettramme på 902 millioner kroner i vårt siste driftsår som 
selvstendig kommune! 

 

 

Eidsberg, 31.10.2018 

 
Tom Arne Tørfoss 

rådmann 
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Kommunens overordnede strategier og mål 
Kommuneplanen 2015-2027 er vedtatt av kommunestyret 4. desember 2014 i sak 14/96. Visjonen 

Eidsberg – «rik på muligheter» fra forrige kommuneplanperiode videreføres inn i ny kommune inntil 

kommuneplan for Indre Østfold kommune foreligger. Den uttrykker et felles ønske om god 

livskvalitet for kommunens innbyggere og at Eidsberg er et mangfoldig, levende og godt 

lokalsamfunn.  

I planprogrammet til kommuneplanen som ble vedtatt av kommunestyret 26. september 2013 i sak 

80/13, ble det fastsatt hovedtemaer som skal bidra til å realisere visjonen: 

 

• Eidsberg kommune som organisasjon 

• Befolkningsutvikling 

• Omsorg, velferd og folkehelse  

• Næringsutvikling 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Kultur, idrett og friluftsliv 

• Oppvekst 

• Klima og energi 

• Samferdsel, teknisk og grønn infrastruktur (bygninger, veier, trafikksikkerhet, ledningsanlegg, 

parkanlegg og friområder) 

 

Innenfor hvert hovedtema er det definert overordnede mål, strategimål «Slik vil vi ha det» og for 

hvert av strategimålene er det strategier «Slik gjør vi det». Strategiene er ikke så konkrete at hvilke 

tiltak som skal iverksettes beskrives, men sammen med strategimålene skal disse danne grunnlag for 

kommunens mer detaljerte handlingsprogrammer og ressursbruk i kommende år. 

 

De ni hovedtemaene griper ofte inn i hverandre. For eksempel «Omsorg, velferd og folkehelse» 

inneholder flere strategier («Slik gjør vi det») som vedrører øvrige hovedtemaer, og det er sterke 

forbindelseslinjer mellom «Befolkningsutvikling» og «Næringsutvikling». 

 

Kommunen er ikke er i stand til å nå målene alene. Eidsberg kommune er som aktør avhengig av 

menneskene som bor, arbeider og på ulik måte virker i kommunen. Samfunnsutvikling er slikt sett, et 

samarbeid mellom kommunen og ulike andre aktører. På flere områder er kommunens beste bidrag 

å legge til rette. 

 

Innenfor de fastsatte hovedområdene er følgende hovedmål lagt: 

 

Eidsberg kommune som organisasjon 

Eidsberg kommune skal for innbyggere og ansatte være en positiv JA-kommune. 

 

Befolkningsutvikling 

Eidsberg kommune – slik vi kjenner den i dag – skal kunne avlaste hovedstadregionen, og ha 15 000 

innbyggere i 2027. 

 

Omsorg, velferd og folkehelse  

Flere leveår med god helse for den enkelte og reduserte sosiale helseforskjeller hos innbyggerne. 
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Næringsutvikling 

Eidsberg skal framstå som en aktiv kommune der mange ønsker å etablere og utvikle sin bedrift. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Eidsberg kommune skal ha en oppdatert beredskapsplan som skal ivareta og sørge for akutt 

krisehåndtering på materiell verdier samt liv og helse. 

 

Kultur, idrett og friluftsliv 

Eidsberg skal videreutvikle sin posisjon som kulturkommune og være preget av profesjonalitet, god 

amatørkultur og bredde i idretts- og aktivitetstilbudet. 

Eidsberg kommune skal bygge attraksjonskraft gjennom å legge til rette for et mangfoldig og 

inkluderende kultur- og fritidstilbud for både innbyggere og tilreisende. 

 

Oppvekst 

Eidsberg kommune, som skoleeier, skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst, blir 

selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltagelse. 

 

Klima og energi 

Alle i Eidsberg skal være miljøbevisste og delta i en felles miljødugnad for framtiden. 

Eidsberg skal være en kommune som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar miljøhensyn 

i offentlig og privat sektor. 

 

Samferdsel, teknisk og grønn infrastruktur (bygninger, veier, trafikksikkerhet, ledningsanlegg, 

parkanlegg og friområder) 

Eidsberg kommune skal bidra til å bygge ut og sikre en god infrastruktur til kommunens innbyggere 

og næringsliv og være aktiv pådriver for å sikre et godt utbygd kollektivtilbud. 

 

Alle hovedområdene i kommuneplanen støttes med konkretisering gjennom strategimål og 

underbygges med strategier. Ved rullering av økonomiplanen ligger dette som et fundament for å få 

på plass et detaljert handlingsprogram med tilhørende ressursbruk.   
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Økonomiske forutsetninger – årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  
Ifølge. kommuneloven har rådmannen et selvstendig ansvar for å legge fram et årsbudsjett og 

økonomiplan som er realistisk og i balanse. Det er Stortinget som fastsetter nivået på overføringene 

til kommunene, mens det er kommunenes ansvar å innrette utgiftene etter kommunenes samlede 

inntekter. Rådmannens budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 bygger videre på 

forutsetningene presentert i tidligere budsjett- og økonomiplandokumenter, rammebetingelser gitt i 

statsbudsjettet for 2019, prognoser for utvikling av rentebane og ikke minst etableringen av Indre 

Østfold kommune. Nettopp etableringen av Indre Østfold kommune påvirker rammebetingelser og 

forutsetninger i denne økonomiplanen. Prioriteringer som nå gjøres vil en ta med seg inn i ny 

kommune. Alle de 5 kommunene har sine utfordringer som ikke kan skyves inn i ny kommune, det er 

derfor viktig også for Eidsberg å holde orden i eget hus og ikke gir mer fart enn man kan hanskes med 

ut fra egne forutsetninger. Når man skal slå seg sammen endres imidlertid rammebetingelser og 

forutsetninger, det fordrer at man spiller på lag og ikke styrer som om alt var som før.    

En solid økonomisk plattform er en forutsetning fra at den nye kommunen skal lykkes, og det er 
Eidsberg kommunes ansvar på lik linje med det andre kommunene å legge til rette for dette. 
Fellesnemda for Indre Østfold kommune har vedtatt handlingsregler for kommunene for 
budsjettårene 2018 og 2019 (Sak FN 48/17, 24.10.17). Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og 
økonomiplan 2019-2022 har som målsetting å yte gode tjenester til innbyggerne samtidig som man 
tilpasser driften i tråd med Fellesnemdas vedtak. 
 
Den løpende driften i 2018 viser seg å være krevende og utgiftsveksten er urovekkende på flere 

virksomheter. De økonomiske rammene til virksomhetene har dermed måttet styrkes, men ikke 

tilstrekkelig i forhold til de behovene som er meldt inn. Ekstraordinær utgiftsvekst i tjenestene, en 

stigende rente og driftskonsekvenser av framtidige investeringer eller utvidelse av dagens kapasitet 

utover realveksten, vil gjøre at Eidsberg kommune må effektivisere driften de kommende årene med 

3,0-3,5 prosent eller om lag 25 mill kroner i løpet av kommende 4 års periode om man skal ha en 

bærekraftig økonomi. Slike effektiviseringsgrep blir krevende når vi vet at over 70 % av budsjettet er 

bundet opp mot sentrale velferdstjenester som på familiesenteret, i barnehage, skole, pleie- og 

omsorgstjenester til eldre, hjemmeboende og funksjonshemmede og NAV. Det er også disse 

tjenestene som sterkt presser kommunens totaløkonomi, da man ikke klarer seg med de økonomiske 

rammene man er tildelt. Det er bekymringsfullt å konstatere at de senere års utvikling fortsetter ved 

at stadig større andel av budsjettet disponeres til lovpålagte og rettighetsfestede tjenester knyttet 

enkeltbrukere på bekostning av tjenester til det brede lag av brukere.   

Effektiviseringsbehovet har ligget der over mange år og det er gjennomført en rekke 

effektiviseringstiltak, men like fullt er samfunnsutviklingen der at barn trenger mer oppfølging enn 

tidligere i barnehage, skole og gjennom ungdomstiden. Vi blir flere eldre og lever lengre som gjør at 

omsorgsbehovet blir større og varer lengre.  

Når man trekker opp et effektiviseringsbehov i størrelsesorden 25 mill kroner skyldes det flere 

forhold som høyere rente- og avdragsbelastninger som følge av økte investeringer, stigende renter, 

driftskonsekvenser av kommende investeringer, presset på tjenestene og endret inntektsgrunnlag 

gjennom avvikling av eiendomsskatt.  

Det å bli en del av Indre Østfold kommune vil ikke løse disse utfordringene. Det er lagt til grunn at det 

skal være mulig å ta ut betydelige stordriftsfordeler gjennom kommunesammenslåing, men samtidig 

endres rammebetingelser og tanken var at disse stordriftsfordelene skal brukes til å styrke velferden, 

utvikle Indre Østfold, skape vekst og attraktivitet, framfor å dekke inn kostnader som man har skjøvet 

foran seg. Å holde orden i eget hus selv om man skal bli del av Indre Østfold kommune, må ha 
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oppmerksomhet og fokus. Med bakgrunn i de utfordringene Eidsberg kommune står i og de 

investeringene som man har fokus på å gjennomføre, legger rådmannen fram et budsjettforslag for 

2019 og en økonomiplan for perioden 2019-2022, hvor man benytter seg av muligheten til å innkreve 

eiendomsskatt på bolig- og fritidsboliger til og med 31.12.2021 i tråd med overgangsordningen. Dette 

for å redusere lånebehovet og framtidige rente- og avdragsbelastninger ved bygging av nytt bad i 

Mysen. 

Driftsregnskapet 
Med ekstraordinære budsjettstyrkinger innenfor spesielt pleie og omsorgsområdene, er rådmannens 

budsjettforslag svært stramt. Renteforutsetninger, avdragsbelastning og virksomhetenes rammer er 

marginale. Som et resultat av kommunesammenslåingen er det nødvendig å gjøre særskilte 

tilpasninger inn mot 1.1.2020. Det gjør at det i rådmannens budsjettforslag ikke latt seg gjøre å legge 

fram et netto driftsresultat på 1,75 prosent i 2019. Dette er en direkte konsekvens av tilpasninger 

innenfor selvkostområdet, hvor Eidsberg kommune hadde opparbeidet seg betydelige selvkostfond.  

Av særskilte overordnede forhold som utfordrer Eidsberg kommunes budsjettbalanse på kort sikt 

(2019), er veksten innenfor spesielt omsorgstjenestene, IKT-bidrag til Indre Østfold kommune, økte 

tilbud/endret finansiering ved interkommunale selskaper (Helsehuset og Krisesenteret) uten at det 

frigir ressurser i egne tjenester, vesentlig reduksjon i integreringstilskuddet samt økte rente- og 

avdragsbelastninger. Videre i økonomiplanperioden (2020-2022) er prognosene for stigende rente 

sammen med investeringer som genererer ytterligere rente- og avdragsbelastning, 

kapasitetsutvidelse i barnehage med økte drifts- og kapitaltilskudd og drift av et framtidig bad i 

Mysen de mest utfordrende. I tillegg kommer inntektsreduksjoner i form av bortfall av basistilskudd, 

reduksjon av integreringstilskuddet og avvikling av eiendomsskatt. I sum er dette store utgifts- og 

inntektsendringer som er prioritert inn i budsjettet for 2019 og i økonomiplan 2019-2022. Det vil 

være av avgjørende betydning for Eidsberg kommune å ta grep om og kunne ta ut effekt av 

etableringen av Indre Østfold kommune allerede i 2019 for å møte utgiftsveksten framover. Det er 

for 2019 budsjettert med et netto driftsresultat på 0,1 pst som er om lag 15 mill kroner lavere enn 

hva som er nødvendig for å oppnå grønt nivå på handlingsregelen om netto driftsresultat på 1,75 pst. 

Dette er som nevnt en direkte følge av selvkosttilpasninger. 

For å oppnå grønt nivå i økonomiplanperioden må man få effekt av effektiviseringstiltak og ta ut 

gevinster ved etablering av Indre Østfold kommune med årlig 3,5 pst. fra 2022. Dette arbeidet må 

pågå parallelt med etableringen av Indre Østfold kommune for å komme inn i ny kommune med 

orden i eget hus. Det gjøres klart at dette arbeidet ikke kan gjøres uten samarbeid mellom politikk og 

administrasjon, da dette vil kunne påvirke leveranser og tjenestene til kommunens innbyggere. 

Investeringer 
I investeringsbudsjettet er tiltakene prioritert i «må-prosjekter», «må, men kan vente prosjekter» og 

«kan-prosjekter». I sum gir antall investeringsprosjekter et ganske omfattende uttrykk for 

investeringsbehovet. Av særskilte større prioriteringer er det i økonomiplanen blant annet lagt inn 

investeringer til  

- Boliger til vanskeligstilte 

- Nytt bofelleskap for funksjonshemmede (midlertidig lånefinansiert) 

- Festiviteten oppgradering universell utforming 

- Svømmehall 

- Kirkebygg 

- Innbyggertorg 

- VA-investeringer og trykkavløp 
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De samlede investeringer i anleggsmidler utgjør 99,5 mill kroner for 2019. Sammen med videre utlån 

av startlån, egenkapitalinnskudd i KLP og avdrag på formidlings lån og avsetninger utgjør det samlede 

finansieringsbehovet 132,75 mill kroner. Dette foreslås finansiert med 97,3 mill kroner i lån, 2,0 mill 

kroner finansieres med tilskudd, 12,1 mill kroner finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, 

6,4 mill kroner i mottatte avdrag på utlån, 6,4 mill kroner i bruk av avsetninger, og 8,5 mill kroner 

overført fra driftsregnskapet (eiendomsskatt).  

Den samlede investeringen i anleggsmidler i økonomiplanperioden er 354,55 mill kroner.  Av dette er 

203,1 mill kroner lån. 

Nye lån på om lag 203 mill kroner generer økte rente- og avdragsbelastninger i størrelsesorden 11-13 

mill kroner med forventet rentenivå ved utgangen av perioden. Av dette er 110 mill kroner knyttet til 

selvkostområdet hvor renter og avdrag dekkes av abonnentene. Hensyn tar vi dette må det skapes et 

handlingsrom i budsjettet på om lag 6,5 mill kroner i økte rente- og avdragsutgifter ved utgangen av 

perioden som direkte vil belaste driften.  

 

Handlingsregler og måloppnåelse 

 

 

Netto driftsresultat for Eidsberg kommune tilfredsstiller ikke handlingsreglene for Indre Østfold 

kommune i 2019. I forkant av kommunesammenslåingen er det lagt opp til at alle kommunene har et 

selvkostfond ned med 0, slik at alle kommunene har omtrentlig lik fondsbeholdning ved etablering av 

ett felles selvkostregime for innbyggerne i Indre Østfold kommune. Eidsberg kommune har over flere 

år avsatt midler på fond, da inntektene har vært høyere enn utgiftene. Dette skyldes at noen 

investeringer er skjøvet utover i tid og for å møte kapitalkostnader ved utvidelse av rensekapasiteten 

og investeringer over tid innenfor vann. Dersom Eidsberg kommune hadde hatt en kostnadsdekning 

på 100 pst i sitt selvkostregnskap, ville inntektene vært 21,1 mill kroner høyere i 2019, noe som 

hadde resultert i et nettodriftsresultat på 22,0 mill kroner og et nøkkeltall på 2,38 pst, innenfor grønn 

sone. Den løpende driften, indirekte kostnader og kapitalkostnader innenfor selvkostområdet 

finansieres følgelig i stor grad mot selvkostfondene og reduserte VA-gebyrer i 2019. Dette vil være en 

engangseffekt i 2019 som kommer innbyggerne til gode dette året. Dette vil ikke være det framtidige 

R 2017 P 2018  B 2019 B 2020 B 2021  B 2022

Netto driftsresultat

Faktisk resultat i kroner 30 125 15 995 921 25 775 25 775 16 010

Faktisk resultat i prosent 3,35 1,80 0,10 2,79 2,79 1,77

Handlingsregler IØK Rød: < 1,25%, Gul: 1,25%-1,75%, Grønn: >1,75%

Akkumulert disposisjonsfond

Faktisk resultat i kroner 70 882 76 342 91 187 80 202 76 917 87 567

Faktisk resultat i prosent 7,9 8,6 10,1 8,7 8,3 9,7

Handlingsregler IØK Rød: < 5%, Gul: 5%-8%, Grønn: >8%

Gjeldsgrad 1 (Langsiktig gjeld - pensjonsforpliktelser - startlån - ubrukte lånemidler)

Faktisk resultat i kroner 658 887 683 589 729 959 729 069 782 729 765 779

Faktisk resultat i prosent 73,2 77,0 80,9 79,1 84,7 84,8

Handlingsregler IØK Rød: > 100%, Gul: 100%-80%, Grønn: <80%

Gjeldsgrad 2 (Langsiktig gjeld - pensjonsforpliktelser - startlån - ubrukte lånemidler - selvkost)

Faktisk resultat i kroner 359 233 359 979 394 977 376 384 408 229 397 593

Faktisk resultat i prosent 39,9 40,5 43,8 40,8 44,1 44,0

Handlingsregler IØK Rød: >60%, Gul: 60%-40%, Grønn: <40%
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avgiftsnivået for selvkostområdene for Eidsbergs innbyggere, men det jobbes med å samordne 

avgiftsnivået for Indre Østfold kommune fra 01.01.2020.  

For økonomiplanperioden 2020-2022 er det budsjettert et netto driftsresultat på eller i overkant av 

1,75 prosent. Om en skal oppnå disse måltallene for utvikling i netto driftsresultat, disposisjonsfond 

og gjeldsgrader, er forutsetningen at virksomhetene klarer å holde sine tildelte rammer, 

eiendomsskatten videreføres til 2021 og at man bruker marginalt av disposisjonsfondet til nye tiltak 

og ikke øker lånegjelden utover det forslaget som er innarbeidet. I tillegg må det oppnås effekt av 

effektiviseringsgrep inn i overgangen til Indre Østfold kommune. Som nevnt ovenfor må Eidsberg 

kommunes tjenester effektiviseres med 3,5-4,0 prosent for å få rom til økte driftskostnader med 

utvidet barnehagekapasitet, nytt bad i Mysen, avvikling av eiendomsskatt samtidig som man skal ha 

et netto driftsresultat på 1,75 prosent. Alternativet ville vært å presentere et netto driftsresultat lik 0 

og overlate en større del av regningen til Indre Østfold kommune. 

 

Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Skatt på inntekt og formue 
Skatt på inntekt og formue til kommunesektoren samlet, anslås å øke med 1,8 pst. i 2019, målt ut fra 

prognoser for endelig skatteinngang for 2018. Regjeringen har foreslått å nedjustere den kommunale 

skatteøren for personlige skattytere i 2019 med 0,25 prosentpoeng til 11,55 pst. 

 

I skatteanslaget for Eidsberg kommune i 2019, er det lagt til grunn en vekst i skatteinntektene på om 

lag 1,7 pst. fra egen prognose for 2018 som baserer seg på revidert skatteanslag i 2018 ifbm. 

framleggelse av Nasjonalbudsjettet for 2019. Skatteinntektene pr. innbygger i prosent av 

landsgjennomsnittet er da anslått til 80,6 pst. som er noe høyere enn i 2017, men noe lavere enn 

hittil i år, men om lag på sammen nivå som i 2016. 

 

Med bakgrunn i tidligere års skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet, vurderes det at en 

skatteinngang på 80,6 pst. av landsgjennomsnittet er i overkant over tid. Med bakgrunn redusert 

skatteinngang nedjusteres veksten noe for 2019 i skatteanslaget for Eidsberg kommune. 

Skatteanslaget for Eidsberg kommune er budsjettert med 282,0 mill kroner som er en skatteinngang 

på om lag 80,3 pst. av landsgjennomsnittet.  

 

For økonomiplanperioden 2020-2022 legges det inn en realvekst på 0,8 pst. årlig.  

 

 
 

 

Rammetilskudd 
Inntektssystemets inntektsutjevning medfører at kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet får kompensert en vesentlig del av dette gjennom inntektsutjevningen. Det vil si 

at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert 60 pst. av differansen 

mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet. I tillegg får kommuner med skatteinntekter 
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under 90 pst. av landsgjennomsnittet en tilleggs kompensasjon på 35 pst. av differansen mellom 

egen skatteinntekt og 90 % av landsgjennomsnittet.  

Eidsberg kommunes skatteinngang varierer fra år til år. De siste årene har Eidsberg ligget i overkant 

av 80 pst. av landsgjennomsnittet og dermed blitt hevet gjennom inntektsutjevningen opp til om lag 

94 pst. av landsgjennomsnittet. Eidsberg kommune får med dette en betydelig kompensasjon 

gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Inntektsutjevningen gjør summen av 

skatteinntekter og rammetilskudd mer forutsigbar. 

Det er lagt til grunn en realvekst i økonomiplanperioden 2020-2022 med unntak av i 2020, da 

overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen faller bort med om lag 5,0 mill kroner. 

 

 

 

Skatt på eiendom 
I budsjettet for 2019 er det innarbeidet eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav 

g – faste eiendommer i hele kommunen med unntak av verker og bruk og næringseiendom. Det er 

satt et provenyanslag på 26,225 mill kroner i 2019 med 3,15 promille eiendomsskatt av fastsatt 

grunnlag, mot 3,3 promille i 2018. Dette er det samme som det reviderte provenyanslaget for 2018. 

På grunn av vekst i eiendomsprisene vil grunnlaget økes fra 2018 til 2019, og for å unngå økt 

skattetrykk på innbyggerne reduseres satsen. 

Med bakgrunn i driftsutfordringene og investeringsambisjonene har rådmannen lagt til grunn å 

benytte overgangsordningen med eiendomsskatt fram til og med 2021 som det er åpnet for gjennom 

§ 6 i Forskrift om sammenslåing av Askim kommune, Eidsberg kommune, Hobøl kommune, 

Spydeberg kommune og Trøgstad kommune til Indre Østfold kommune av 17. desember 2017, så vil 

det være opp til fellesnemnda for Indre Østfold kommune hvordan innretning av eiendomsskatten er 

fra 01.01.2020. 

Andre statstilskudd 
Budsjettanslaget på 8,54 mill kroner består av integreringstilskuddet på 6,53 mill kroner, 

vertskommunetilskudd 1,71 mill kroner og utbedringstilskudd på 0,3 mill kroner. På grunn av færre 

antall bosettinger av flyktninger de siste årene og lave forventede bosettinger i budsjettåret 2019, er 

integreringstilskudd redusert med 5,0 mill kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2018.  

Renter, avdrag og utbytte 
Netto kapitalutgifter for 2018 er anslått til 45,17 mill kroner og er marginalt høyere enn opprinnelig 

budsjett 2018 og 0,62 mill kroner høyere enn forslått revidert budsjett for 2018.  
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Det er lagt opp til en forsiktig økning i renter og avdrag i økonomiplanperioden ut fra en stigende 

styringsrente fram mot 2022 på 1,25 prosentpoeng til 2,0 prosent fra dagens nivå. Det er også lagt 

inn utbytte fra Østfold Energi på 1,6 mill kroner i 2019 og 0,8 mill kroner videre i perioden i tråd med 

utbyttepolitikken i Østfold Energi.  

 

Vekting av lån 
Kommunelovens § 50 nr. 7 sier at kommunenes anleggsmidler skal vektes for å avklare om de 

budsjetterte avdrag på lån dekker de krav som loven stiller. Gjenstående løpetid for kommunenes 

samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler. 

Bestemmelsen om låneavdrag bygger på et prinsipp om at det skal være sammenheng mellom 

levetid på kommunenes eiendeler av varig verdi og den gjennomsnittlige løpetid på kommunens 

innlån. Lånegjelden skal avdras jevnt og planmessig. Lånegjeld som benyttes i denne vekting er 

summen av ordinære lån knyttet til investeringer.  

Kommunen kan vedta å innbetale mer i årlige avdrag enn minimumsgrensen, men aldri mindre. Pga. 

den økonomiske situasjonen og utfordringene med å saldere budsjettet har rådmannen valgt å 

budsjettere med minimumsavdrag, som for 2019 er beregnet til 28,010 mill kroner for Eidsberg 

kommune.  

Budsjett- og regnskapsforskriftene sier at finansieringen av investeringsbudsjettet skal sees under 

ett. Rådmannen velger allikevel å indikere hvilke prosjekter som er tenkt lånefinansiert for 2019: 

 

Investeringer til vann og avløp er selvfinansierende gjennom VA-gebyrer og nye boenheter blir delvis 

finansiert gjennom fremtidig husleie/salg av boenheter. 

 

Tall i hele 1.000 kr

Formål Total bevilgning Lånebeløp

Nytt bofellesskap - Birkelundveien bofellesskap 30 000                  15 000                

Utfasing av fyrkjeler 1 500                     1 200                  

Festiviteten, rehabilitering 5 000                     4 000                  

Festiviteten, oppgradering/universel utforming mv 9 500                     6 000                  

Oppgradering av garderobe- og dusjanlegg Eidsberghallen 1 500                     1 200                  

Eidsberg kirke, ferdigstille utvendig arbeid 3 500                     3 500                  

VA-investeringer 28 400                  28 400                

79 400                  59 300                
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Avsetning til / bruk av fond 
På selvkostområdene, i tråd med selvkostberegninger og driftsområdene er det foretatt følgende 

fondsdisposisjoner for 2019: 

 

Overført til investeringsbudsjettet 
Det er foreslått å overføre 8,53 mill kroner til investeringer, hvor alt er finansiert med 

eiendomsskatten. Følgende tiltak finansieres da med eiendomsskatt: 

 

Med dette planlegges det for at Mysenbadet tilføres drøye 60 mill. kroner i egenkapital i perioden 

2019-2021. Det vises for øvrig til budsjettskjemaene 1A og 1B for de samlede økonomiske 

sammenhenger og tildelte rammer i driftsbudsjettet og budsjettskjemaene 2A og 2B for de samlede 

økonomiske sammenhenger og prioriteringer i investeringsregnskapet.  

Avsetning/bruk av fond Tall i hele 1.000 kr

Budsjett

2019

Eiendomsskatt Avsetning til ubundet fond 17 245                  

Rus/psykisk helsearbeid Avsetning til bundet fond 1 043                    

Plan, Miljø og landbruk Avsetning til bundet fond 30                          

Feiing Avsetning til bundet fond 51                          

Sum avsetning til fond 18 369                  

Familiesenteret Bruk av bundet fond 323                        

Rus/psykisk helsearbeid Bruk av bundet fond 1 117                    

Skole Bruk av bundet fond 30                          

Hjemmebaserte tjenester Bruk av bundet fond 300                        

Utviklingssenter for sykehjem 

og hjemmetjenester
Bruk av bundet fond 2 307                    

Plan, Miljø og landbruk Bruk av bundet fond 651                        

Vann Bruk av bundet fond 5 700                    

Avløp Bruk av bundet fond 10 600                  

Slamtømming Bruk av bundet fond 750                        

Renovasjon Bruk av bundet fond 4 200                    

Sum bruk av fond 25 978                  

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Bruk av eiendomsskatt 2019 2020 2021 2022

Totalt estimert skatteproveny 26 225 000          26 225 000       26 225 000       -                

Foreslås benyttet slik:

Drift av eiendomsskattekontoret 450 000                450 000             450 000             -                

Sum benyttet i drift 450 000                450 000             450 000             -                

Prosjekter i investering:

Utbedring Eidsberg ungdomsskole 2 400 000            

IKT-investeringer 1 600 000            

Gatelys 480 000                480 000             480 000             

Oppgradering kommunale veier 880 000                880 000             880 000             

Byutvikling Mysen 800 000                800 000             800 000             

Høytorp fort 600 000                

Innbyggertorg 1 200 000            

Mysen kapell og kirkegård 100 000                

Hærland kirke 350 000                

Rømningsvei Edw. Ruuds barnehage 120 000                

Svømmehall 14 000 000       14 000 000       

Sum overført investering 8 530 000            16 160 000       16 160 000       -                

Avsetning til disposisjonsfond Hovedmål = Svømmehall 17 245 000          9 615 000          9 615 000          

Sum eiendomsskatt 26 225 000          26 225 000       26 225 000       -                
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Til fordeling – driftsmål 
Frie inntekter består av skatt på inntekt og formue, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre 

generelle overføringer og utgjør totalt 678,865 mill kroner. Når netto kapitalutgifter på 45,17 mill 

kroner, netto avsetning på 7, 6 mill kroner og overføring til investeringsregnskapet på 8,53 mill 

kroner er trukket de frie inntektene, gjenstår det 632,774 mill kroner til fordeling på virksomhetene i 

2019. Dette er netto driftsutgifter på kommunens enheter. 

Driftsrammer og prioriteringer 
Det vises til vedlegg for oversikt over, detaljer og beskrivelse av de enkelte virksomhetene og 

tjenestene.   

Virksomhetene er kompensert for anslag for prisvekst fra 2018-2019, og det er avsatt 10 mill kroner 

til kompensasjon for 2019-årsvirkningen for lønnsoppgjøret 2019. 

 

Barnehage 
Driftstilskudd pr. barn til private barnehager for 2019: 

- Store barn    94.020,- 

- Små barn  199.166.- 

I tillegg er private barnehager berettiget et kapitaltilskudd pr heltidsplass. Eidsberg kommune 

benytter nasjonale satser. Disse er foreløpig ikke offentliggjort, men satsene for 2018 var som følger: 

 

 

Eiendomsskatt 
I 2019 tilrår rådmann å videre føre eiendomsskatten. Satsen foreslås satt til 3,15 promille av 

grunnlaget. Satsen for 2018 var 3,30 promille. 

Selvkostgebyrer 
Det vises særskilt til avgifts heftet for alle avgifter og gebyrer, men selvkostgebyrene for 2019 

sammenlignet med 2018 viser følgende: 
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Forslag til prioriterte tiltak for 2019-2022 inkl. økonomiske konsekvenser (netto) 
Rådmannen foreslår og har innarbeidet følgende prioriterte driftstiltak i perioden 2019-2022 inkl. 

netto økonomiske konsekvenser (netto): 

1.000-kroner 

Nr. Driftstiltak – forslag 2019 2020 2021 2022 Enhet/finansiering 

1. IKT-tilskudd Indre Østfold kommune 1.140 1.140 1.140 1.140 Fellesutgifter,drift 

2. Økte overføringer til Indre Østfold Krisesenter IKS 400 400 400 400 Forvaltning,drift 

3. Økte overføringer til Helsehuset 1.100 1.100 1.100 1.100 Forvaltning,drift 

4. Statlig prioriteringer, skole- og helsestasjonstjeneste 160 160 160 160 Familiesenteret,drift 

5. Opptrappingsplan rusfeltet 510 510 510 510 Familiesenteret,drift 

6. Flere brukere familiesenteret 350 350 350 350 Familiesenteret,drift 

7. Økt kapasitet spesialpedagogisk team i barnehagene 650 650 650 650 Barnehage,drift 

8. Kapasitetsutvidelse barnehage  2.150 4.300 4.300 Barnehage,drift 

9. Åpnet bogruppe på omsorgssenteret 3.280 3.280 3.280 3.280 ERO, drift 

10. Nivåjustering institusjonsbaserte tjenester 1.500 1.500 1.500 1.500 ERO, drift 

11. Utvidet tjenestetilbud brukere i samlok. Boliger 4.100 4.100 4.100 4.100 Bo og dagtilbud,drift 

12. Økte driftsutgifter ved ny svømmehall   3.500 7.000 Kultur,drift 

13. Kompensert for bortfall av engangsinntekter i 2018 1.200 1.200 1.200 1.200 Plan, Miljø og Landb 

14. Valggjennomføring 350  350  Politisk, drift 

15. Vennskapskommunebesøk i 2019 125    Politisk, drift 

Innarbeidet i budsjettskjema 1B 

Forslag til besparelses- og effektiviseringstiltak i drift 2019-2022 inkl. økonomiske 

konsekvenser (netto) 
Rådmannen foreslår og har innarbeidet følgende besparelses- og effektiviseringstiltak i drift 2019-

2022 inkl. økonomiske konsekvenser (netto) 
1.000-kroner 

Nr. Innsparingstiltak – forslag 2019 2020 2021 2022  

1. Færre bosettinger av flyktninger 1.700 2.750 4.180 4.180 NAV 

2. Nedtrekk vedlikehold, oppjustert 2018 2.400 2.400 2.400 2.400 Eiendom 

3. Generelt effektiviseringskrav 55 455 1.265 2.972 Stab 

4. Generelt effektiviseringskrav 400 850 1.767 3.752 Familiesenteret 

5. Generelt effektiviseringskrav 400 1.111 2 548 5.696 Skole 

6. Generelt effektiviseringskrav 955 1 306 2 209 4 046 Barnehage 

7. Generelt effektiviseringskrav 1.394 1 911 2.958 5.250 ERO 

8. Generelt effektiviseringskrav 300 538 1.019 2.073 Hjemmeb. Tj 

9. Generelt effektiviseringskrav 383 679 1.278 2.590 Bo og dagtilbud 

10. Generelt effektiviseringskrav 544 677 928 1.491 NAV 

11. Generelt effektiviseringskrav 359 454 694 1.301 Kultur 

12. Generelt effektiviseringskrav 0 55 168 413 Plan, Miljø og Landb 

13. Generelt effektiviseringskrav 500 500 500 500 Eiendom og teknikk 

14. Generelt effektiviseringskrav 0 11 83 194 Politisk 

Innarbeidet i budsjettskjema 1B 

Selvkostgebyrer 2019 2018

Forbruksgebyr, vann 12,00 kr/m³ 12,00 kr/m³

Forbruksgebyr, avløp 11,00 kr/m³ 21,00 kr/m³

Slamtømming 844,- 1.416,-

Gebyr renovasjon stativ/boenhet 1.410,- 1.953,-

Gebyr renovasjon hytte 705,- 976,-

Brannforebyggende avgift pr. pipeløp 400,- 420,-

Brannforebyggende avgift fritidsbolig pr. pipeløp 400,- 420,-

Tilsyn gassanalegg pr. boenhet 205,- 215,-
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Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 1A 

 

Budsjettskjema 1A - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplanen 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue 272 231 277 000       276 650       282 000       284 300       286 600       288 900       

Ordinært rammetilskudd 345 876 347 057       347 057       362 100       360 000       362 900       365 800       

Skatt på eiendom 15 134 24 750         26 225         26 225         26 225         26 225         0

Andre direkte eller indirekte skatter 9 2 300            2 300            0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 17 084 13 555         13 205         8 540            7 240            7 240            7 240            

Sum frie disponible inntekter 650 334 664 662 665 437 678 865 677 765 682 965 661 940

Renteinntekter og utbytte 6 364 4 595            6 195            6 645            5 345            5 345            5 345            

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 21 729 22 610         23 110         23 805         26 680         28 870         29 720         

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 27 780 28 090         28 090         28 010         28 490         30 940         30 550         

Netto finansinnt./utg. -43 145 -46 105 -45 005 -45 170 -49 825 -54 465 -54 925 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 23 489 1 160            6 355            17 245         9 615 9 615 13 850

Til bundne avsetninger 9 443 1 566            1 566            1 124            0 0 0

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 4 661 200               3 700            0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 11 610 8 175            8 626            25 978         0 0 0

Netto avsetninger -16 661 5 649 4 405 7 609 -9 615 -9 615 -13 850 

Overført til investeringsbudsjettet 13 465 21 200 20 400 8 530 16 160 16 160 2 160

Til fordeling drift 577 064 603 006 604 437 632 774 602 165 602 725 591 005

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 577 064 603 006 604 437 632 774 602 165 602 725 591 005

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 1B 

 

 

Budsjettskjema 1B - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

1.0---- Politisk styring 5 678 5 667 5 679 6 170 5 684 5 962 5 501

1.10--- Rådmannsteam 4 108 4 219 4 310 4 491 4 471 4 431 4 343

1.11--- Bevilgning andre instanser 7 471 8 514 8 649 7 044 7 012 6 946 6 802

1.12--- Service- og støtte 4 449 4 925 5 022 5 209 5 186 5 139 5 036

1.13--- Personal og utvikling 6 609 9 106 9 077 8 454 8 402 8 298 8 069

1.14--- Økonomi 12 830 12 057 12 399 12 258 12 186 12 040 11 285

1.16--- Forvaltningskontor, kommunelege 24 208 24 712 24 795 26 467 26 346 26 101 25 564

1.19--- Felleskostnader 15 264 13 277 12 677 14 790 14 710 14 548 14 192

1.21--- Familiesenteret 83 305 82 816 83 054 84 734 83 887 82 976 80 985

1.23--- Kultur, næring og stedsutvikling 15 771 17 525 18 816 16 696 16 601 19 861 22 754

1.24--- Skole 130 931 135 497 136 640 140 169 139 426 137 990 134 843

1.27--- Barnehage 75 413 76 774 76 494 78 311 80 056 81 356 79 520

1.31--- Edwin Ruuds omsorgssenter 72 920 74 185 77 931 79 267 78 750 77 703 75 411

1.32--- Hjemmebaserte tjenester 36 776 40 173 40 518 43 261 40 416 39 935 38 881

1.33--- Bo- og dagtilbud voksne utviklingshemmede 40 006 42 686 42 939 48 089 47 293 46 694 45 382

1.35--- NAV Eidsberg 27 878 25 454 25 610 23 869 22 686 21 005 20 442

1.42--- Samfunn og utvikling 7 172 6 031 6 252 8 028 7 352 7 239 6 994

1.43--- Eiendom og teknikk 25 444 27 247 25 901 39 099 15 333 14 733 15 233

Herav selvkost -16 303 -17 692

1.52--- Utlån 225 200 200 250 250 250 250

1.80--- Skatt/rammetilskudd/andre frie inntekter -2 300 -2 300 -2 300 -2 300

1.81--- Øvrige generelle statstilskudd -4 612 -2 089 -2 089 -3 800 -3 800 -3 800 -3 800

1.90--- Finansutgifter/finansinntekter -15 093 -3 400 -3 400 -3 400 -3 400

1.91--- Pensjon (premieavvik) 1 089 -13 870 -13 870 -14 132 -14 132 -14 132 -14 132

1.92--- Mottatte avdrag på utlån -141 -200 -200 -250 -250 -250 -250

1.97--- Avsetninger -637 11 500 7 033 10 000 10 000 10 000 10 000

1.98--- Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0

Sum fordelt 577 064 603 006 604 437 632 774 602 165 602 725 591 005

Sum til fordeling i budsjettskjema 1A 577 064 603 006 604 437 632 774 602 165 602 725 591 005
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Investeringsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 2A 

 

 

Budsjettskjema 2A - Invest Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
beløp i hele 1000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 32 526 123 055 130 858 99 950 86 200 151 200 17 200

Utlån og forskutteringer 21 218 17 500 30 900 20 000 17 500 17 500 17 500

Kjøp av aksjer og andeler 2 227 2 200 2 200 2 400 2 600 2 900 3 200

Avdrag på lån 26 211 14 300 15 678 6 400 6 400 6 400 6 400

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 13 798 22 000 22 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Årets finansieringsbehov 95 981 179 055 201 636 132 750 116 700 182 000 48 300

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 46 923 96 560 103 096 97 300 45 100 102 100 31 100

Inntekter fra salg av anleggsmidler 96 20 000 20 000 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 499 500 6 200 2 000 14 500 18 000 0

Kompensasjon for merverdiavgift 1 934 14 320 16 364 12 120 9 940 22 440 1 440

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 448 14 775 14 593 6 400 6 400 6 400 6 400

Andre inntekter 65 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 60 965 146 155 160 253 117 820 75 940 148 940 38 940

Overført fra driftsbudsjettet 13 465 21 200 20 400 8 530 16 160 16 160 2 160

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 21 551 11 700 20 983 6 400 24 600 16 900 7 200

Sum finansiering 95 981 179 055 201 636 132 750 116 700 182 000 48 300

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 2B 

 

Budsjettskjema 2B - Invest Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
beløp i hele 1000 kroner

Nr. / Område Investeringstiltak - forslag 2019 2020 2021 2022

Må-prosjekter

1 204139 Bolig for vanskeligstilte 5 000          

2 204140 Nytt bofellesskap - Birkelundveien bofellesskap 30 000        5 000             

3 204158 Utfasing av fyrkjeler 1 500          

204047 Utbedring Eidsberg ungdomsskole 3 000          

4 204157 Heis på Edwin Ruuds omsorgssenter

5 204074 Festiviteten, rehabilitering 5 000          

6 204055 Festiviteten, oppgradering/universel utforming mv. 9 500          

7 202003 Svømmehall 5 000          40 000          105 000        

8 209002 Egenkapitalinnskudd, pensjonsleverandør 2 400          2 600             2 900             3 200             

9 201000 IKT-investeringer 2 000          2 000             2 000             2 000             

10 204096 Gatelys 600             600                600                600                

11 204106 Oppgradering kommunale veier 1 100          1 100             1 100             1 100             

12 204145 Byutvikling Mysen 1 000          1 000             1 000             1 000             

13 204149 Høytorp fort 750             

14 Innbyggertorg 1 500          

Selvkost

14 204130 Vannforsyning Sandstangen-Tosebygda

15 204153 Vannforsyning Laslett - Brennemoen 18 000        

16 Vannforsyning Brennemoen - Mørkved 20 000          30 000          

17 Vannforsyning Mørkved - Tosebygda 2 000             

18 104165 Rehabilitering/Oppgradering Høydebassenget på Høytorp Fort 8 000          

19 204161 Sanering/oppgradering VA-anlegg H.Thoresensg/Sorenskriverveien 8 000             

20 Fornyelse/Oppgradering av pumpestasjoner 3 000             3 000             

21 Mysen renseanlegg (2023-2025: 255 mill)

Eidsberg kirkelig fellesråd

22 200002 Eidsberg kirke 3 500          

23 200003 Mysen kapell og kirkegård 100             1 000             1 000             

200004 Hærland kirke 350             

25 Trømborg kirkegård

Startlånsordningen

26 209003 Startlån 20 000        17 500          17 500          17 500          

27 209003 Avdrag på startlån 6 400          6 400             6 400             6 400             

209003 Avsetninger 4 000          4 000             4 000             4 000             

Må, men kan vente prosjekter

28 204162 Velferdsteknologi 1 500          2 500             2 500             

29 Digitale nøkler til nøkkelbokser 1 000             

30 204166 Rømningsvei Edw. Ruuds barnehage 150             

31 204167 Oppgradering av garderobe- og dusjanlegg Eidsberghallen 1 500          

204168 Trykkavløp - pilotprosjekt 2 400          5 000             5 000             5 000             

Sum finansieringsbehov 132 750      116 700      182 000      48 300          

Kan, prosjekter

38 204122 Kommunale møteplasser/anlegg 500             500                500                500                

39 208000 Maskiner og Transportmidlter generelt 1 750          1 500             1 500             1 500             

Trafikksikringstiltak ved Tenor skole 1 000          

Eidsberg kirke - Omlegging av tak 4 300          

Eidsberg kirke - Våpenhus 250                

Eidsberg kapell  - utvendig rehabilitering 350                

Trømborg kirke - Rehabilitering råde 650             

Trømborg kirke - Maling utvendig 500             

Hærland kirke - Graving ved prestesakristiet 150             

Hærland kirke - Råteskader på bunnstokker 160             100                

Hærland kirke - slipe gulv i kirkerommet + lakkering 100                

Hærland kirke -  orgelet 300                

Mysen kirke - utvendig arbeid 1 700          

Mysen kirke - maling av kirken 600             

Sum 144 060        118 800        184 600        50 700          

Sum investeringer i anleggsmidler fra budsjettskjema 2A 99 950          86 200          151 200        17 200          
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Rådmannens merknader til investeringene: 
Må prosjekter 

204139 Boligsosial handlingsplan - Boliger for vanskeligstilte: 

Modulbaserte boliger, lett flyttbare om nødvendig. Mulig plassering i Folkenborgveien og erstatter 

boliger som er planlagt sanert i Kløverveien. Før tiltaket endelig vedtas iverksatt anbefales 

investeringen å ses i sammenheng med evt. tilsvarende tiltak i Askim, Hobøl, Spydeberg eller 

Trøgstad kommune. 

 

204140 Boligsosial handlingsplan – Nytt bofellesskap – Birkelund bofellesskap: 

10 boliger for voksne utviklingshemmede personer pluss personalbaser. Beboerne er tenkt flyttet fra 

et annet bofellesskap som trenger oppgradering og personer som fremdeles bor i foreldrehjemmet, 

men trenger egen bolig. 

 

204158 Utfasing av fyrkjeler: 

Gjelder utskifting av fyrkjele på Tenor skole og tilpasninger på Edwin Ruuds Omsorgssenter. Det er 

forbud mot bruk av ordinær fyringsolje i offentlige bygg fra 01.01.2020. 

 

204047 Utbedring Eidsberg ungdomsskole: 

Utbedring av taket på Eidsberg ungdomsskole. Opprinnelig vedtatt i budsjett 2018 men midlertidig 

satt på vent på grunn av den økonomiske situasjonen per første tertial i 2018.  

 

204074 Festiviteten, rehabilitering av bygget: 

Dette prosjektet omfatter byggets beskaffenhet knyttet til betong, fundamenter og bæreevne. 

Undersøkelser er gjennomført, men rapporten foreligger ikke ved utarbeidelse av rådmannens 

innstilling til budsjett 2019. Økonomisk omfang er foreløpig ukjent. 

 

204055 Festiviteten, oppgradering/universell utforming: 

I tråd med K-sak 43/18 og rehabiliteringsplan innarbeides oppgradering av Festiviteten som 

inneholder, påbygg mot vest for å få universell tilgang til scenen, publikumsområder, motorisert 

scenetrekk, vinduer, salen og teknikk vedrørende lyd og lys. 

 

202003 Svømmehall: 

Midler er avsatt til skisse-/forprosjekt for fortsatt arbeid med svømmehall. Det løftes egen sak når 

man har mer kunnskap om sted og omfang. Det er foreløpig satt inn et prisjustert beløp i tråd med 

tidligere vedtatt ramme.  

 

209002 Egenkapitalinnskudd, pensjonsleverandør: 

Når pensjonsmidler i KLP blir større øker kravet til egenkapital. Eidsberg kommune er derfor 

forpliktet til å skyte inn egenkapitaltilskudd i KLP – Kommunal Landspensjonskasse. 

 

201000 IKT-investeringer: 

Det er avsatt 2 mill kroner til IKT-investeringer, hvor 1,5 mill kroner benyttes innen skole og 0,5 mill 

kroner benyttes til generell utskifting/oppgradering av IKT-infrastrukturen i kommunale bygg. 
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204096 Gatelys: 

All gate- og veibelysning er nå skiftet ut til godkjente armaturer. Det prioriteres at arbeidet 

videreføres, se k-sak 18/95. Enkelte av Eidsberg kommunes anlegg mangler strømmålere og noen 

anlegg er i så dårlig forfatning at det må skiftes både stolper og armaturer.  

 

204106 Oppgradering kommunale veier: 

Oppgradering av kommunale veier og trafikksikkerhet. 

204145 Byutviklingsmidler: 

Viser til Tiltaksplan for byutviklingsprosjektet Mysen2021, k-styresak 16/37 og formannskaps sak 

16/367. Det er innarbeidet midler i budsjett 2017 og 2018, men noen tiltak i 2018 er utsatt på grunn 

av kommunens økonomiske situasjon etter 1. tertial. Viderefører prosjektet som inneholder viktige 

tiltak for å styrke kommunene attraksjonskraft og for å ivareta lokale prioriteringer i forkant av 

kommunesammenslåing. 

 

204149 Høytorp fort: 

Ferdigstillelse av Rugevillaen i 2019 

 

Innbyggertorg: 

Rådmannen har lagt inn 1,5 mill kroner til Innbyggertorg på Kulturtorget8, Mysen. 

 

 

Selvkost 

204153 Vannforsyning Laslett – Brennemoen: 

Dette er første etappe i fornyelse av hovedvannledningen fra Mysen/Laslett til Tosebygda. 

 

Vannforsyning Brennemoen – Mørkved og vannforsyning Mørkved – Tosebygda er henholdsvis andre 

og tredje etappe av hovedvannledningen mellom Mysen/Laslett og Tosebygda. 

 

204165 Rehabilitering/Oppgradering Høydebassenget på Høytorp fort: 

Det er kommet krav fra Mattilsynet om oppgradering av anlegget både innvendig og utvendig. I 

tillegg er det nødvendig med ny vannledning fra Høydebassenget ned til Lavtrykksbassenget. 

 

204161 Sanering/oppgradering VA-anlegg i Herman Thoresensgate/Sorenskriverveien: 

Dersom virksomheten har kapasitet til å fremskynde dette prosjektet til 2019, vil det bli fremmet en 

egen sak til politisk behandling i løpet av 2019. 

 

Fornyelse/Oppgradering av pumpestasjoner: 

Det er behov for fornyelse/oppgradering av flere pumpestasjoner, som er mer enn 30 år gamle, 

nedslitte og ikke tilfredsstiller dagens HMS-krav. Aktuelle pumpestasjoner er: Ramstad, 

Kongsjordveien, Trond Prest vei, Morstongveien 95 og 120 og Wecy. 

 

Mysen renseanlegg: 

Renseanlegg tilfredsstiller ikke alle dagens rensekrav som stilles til behandling av avløpsvann. 

Kapasiteten er opp mot maksimalt utnyttet etter utbygging av Nortura og mottak av avløpsvann fra 

Trøgstad. Det vurderes som nødvendig å bygge nytt anlegg, men det trengs ytterligere utredninger. 

Prosjektet vil først komme i perioden 2023-2025, og ha en kostnad på om lag 250 mill kroner. 

                                                           
8 Lokasjon for Innbyggertorget er ikke formelt besluttet. 
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Eidsberg kirkelige fellesråd 

200002 Eidsberg kirke: 

Fullføre utvendige arbeider på Eidsberg kirke. 

 

200003 Mysen kapell og kirkegård: 

Det ble avsatt 1,0 mill til kirkegårdsutvidelse ved Mysen kapell i 2018. Disse midlere ble omdisponert 

til Trømborg kirkegård. Det avsettes i 2019 0,1 mill kroner for å starte arbeidet med utvidelse av 

Mysen kirkegård. Videre prioriteres det 1,0 mill kroner både i 2020 og 2021. 

 

200004 Hærland kirke: 

Utvendig maling av langveggene på Hærland kirke.  

 

Startlånsordningen 

209003 Startlån: 

Det er avsatt 20 mill kroner til utlån gjennom startlånsordningen fra Husbanken, da Eidsberg 

kommune har få kommunale boliger å tilby til sine innbyggere. Avdrag på startlån er budsjettert med 

6,4 mill kroner, hvor 2,4 mill kroner finansieres med mottatte ordinære avdrag i 2019 og mottatte 

ekstraordinære innbetalte avdrag i 2018 fra lånetakerne. Avsetningene er budsjetterte 

ekstraordinære avdrag fra låntakerne i 2019, som vil bli benyttet til å nedbetale avdrag i 2020. 

 

 

Må, men kan vente prosjekter 

204162 Velferdsteknologi: 

I tråd med økonomiplan 2018-2021 prioriteres midler til velferdsteknologi utover i perioden. 

I 2020 må det etableres et nytt låssystem for hjemmebaserte tjenester – «Digitale nøkler til 

nøkkelbokser» i Indre Østfold kommune 

 

204166 Rømningsvei Edwin Ruuds barnehage 

Edwin Ruuds barnehage har personalområder til en seks avdeling barnehage, men barnehagen har 

kun fire avdelinger. Det er behov for flere grupperom grunnet sammensetningen i barnegruppene, 

og det er derfor ønskelig å benytte grupperom i annen etasje som i utgangspunktet er 

personalområde. For å benytte grupperom i annen etasje, må ekstra rømningsvei etableres. 

 

204167 Oppgradering av garderober og dusjanlegg i Eidsberghallen: 

Det er behov for oppgradering av fire garderober og dusjanlegg i Eidsberghallen. Fliser er løse og kan 

skade brukerne. Råtne vegger må rives og erstattes med nye. Alle overflater, slukrenner, radiatorer 

med røropplegg og belysning må rehabiliteres. 

 

204168 Trykkavløp – pilotprosjekt: 

Prosjektet har sin forankring i k-sak 17/76. I 2019 vil det bli gjennomført prosjektering for pilot-

områdene. Det er nedsatt en faggruppe i nye Indre Østfold kommune som vil utarbeide et godt 

grunnlag for videre utbygging av trykkavløp etter 01.01.2020 

 

 

 

 



77 
 

Kan, prosjekter 

204122 Kommunale møteplasser/anlegg: 

Det har vært tradisjon for avsetning til midler for oppgradering av lekeplasser ved skoler og 

barnehager, nærmiljøanlegg og andre plasser. De siste årene er disse midlene ikke vært benyttet på 

grunn av kapasitet og innsparinger. Det vil være et generelt behov for å oppgradere møteplasser i 

fremtiden. 

 

208000 Maskiner og transportmidler generelt: 

«Plan for fornyelse av maskinparken 2015-2019» som var til orientering i Hovedutvalget for miljø og 

teknikk 24. mars 2015, er ikke fulgt opp i sin helhet og det er noe etterslep i oppgradering av 

maskinparken. Det er ønskelig å bytte ut både varebil og traktor med henger, men rådmannen tilrår 

at dette først settes på planen etter en samordning i Indre Østfold kommune.  

 

Trafikksikkerhetstiltak ved Tenor Skole: 

 

 

 

Eidsberg kirkelig fellesråd: 

Eidsberg kirkelige fellesråd søker Eidsberg kommune om en samlet økonomisk støtte på 12,31 mill 

kroner til vedlikehold/investeringer i kirker, tilhørende kirkehus og kirkegårder i 

økonomiplanperioden. De tiltak som var innarbeidet i økonomiplan 2018-2021 er videreført, mens 

nye prosjekter er vurdert som kan prosjekter. Nytt Indre Østfold kirkelige fellesråd bes om en samlet 

vurdering og prioritering av vedlikehold/investeringer for alle kirkebygg i nye Indre Østfold 

kommune. 
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Rådmannens innledning  
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. 

Budsjettåret 2019 er det siste budsjettet for Hobøl kommune og blir således historisk.  Samtidig er 

resterende del av økonomiplanperioden lagd med forutsetning om at Hobøl kommune består som 

egen kommune. Det er et førende prinsipp fra prosjektrådmann for Indre Østfold kommune og som 

rådmennene i Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad kommune også må følge. Forslaget balanserer 

alle årene i perioden. 

Hobøl kommune har slitt økonomisk i mange år og har særlig vedlikeholdsetterslep på både bygg og 

veier, i tillegg til lite forebyggende tjenester til kommunens innbyggere. Sommeren 2018 ble Hobøl 

utmeldt av Robek registeret etter mange år med hardt arbeid og stort fokus på økonomi.  Derfor er vi 

stolte over at vi allerede er i gang med å bygge disposisjonsfond, noe som vil være med på å sikre 

økonomisk handlingsfrihet for årene fremover. 

Kommunens viktigste oppgave er levering av tjenester til innbyggerne. Hvilke tjenester kommunen 

leverer, bestemmes i stor grad av nasjonale prioriteringer. Kommunens oppgave blir å dimensjonere 

tjenestetilbudene ut fra befolkningens behov og ut fra kommunens økonomiske rammer. 

Hovedutfordringen er å tilpasse tjenesteproduksjon til kommunens stramme økonomiske rammer. 

Samtidig skapes det forventninger til kommunene om at de kommunale oppgavene skal løses på en 

god måte.  

Året 2018 har det vært stort fokus på bygging av ny kommune – Indre Østfold kommune. 

Rådmannen, ledere og ansatte i Hobøl kommune er aktivt med på å forme de nye tjenestene som 

skal leveres til den nye storkommunens innbyggere.  Spennende - men også krevende arbeid.  

Samtidig skal vi drifte Hobøl kommune gjennom hele 2019 og over i ny kommune fra 01.01.2020.  

Rådmannens oppgave er å sikre at Hobøl kommunes innbyggere får de tjenester de har krav på og at 

hele spekteret av tjenester og behov koordineres, i tillegg til å møte politikernes behov for 

informasjon som grunnlag for prioriteringer og beslutninger.  Enhver kommune må drives med 

balanse mellom inntekter og utgifter. Det må tas utgangspunkt i at det vedtatte budsjettet er 

dekkende for å møte innbyggernes rettigheter og gi gode tjenester.  

Det vil være ulike syn og interesser knyttet til de faglige råd og forslag rådmannen legger frem. Det er 

likevel slik at dersom det prioriteres andre tiltak i tillegg til de rådmannen har foreslått, må noen av 

rådmannens forslag utgå, da rådmannen anser at det ikke er rom for ytterligere økning enn det som 

allerede ligger i rådmannens budsjettforslag. 

Rådmannen ser positivt på fremtiden og ønsker den nye kommunen Indre Østfold velkommen. Vi er 

alle innstilt på å utnytte ressursene vi har i Hobøl til beste for innbyggerne, i en kommune i vekst og 

med mange utviklingsmuligheter, over til den nye kommunen i 2020.  

 

 

 

 

Hobøl kommune, 31.10.2018 

 

Anne-Lise Ringerike 

Konstituert rådmann 
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Kommunens overordnede strategier og mål  
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2011, beskriver Hobøl kommunes visjon. Hobøl kommune 

ønsker å være en attraktiv kommune for beboere i alle aldersgrupper. Det er også ønskelig å utnytte 

kommunens plassering og nærhet til forskjellig infrastruktur for å oppnå en næringsmessig vekst. 

Vekst er derfor et stikkord i den ønskede utviklingen. Denne veksten skal imidlertid ikke gå på 

bekostning av de naturskapte verdiene som i utgangspunktet gjør Hobøl kommune til en attraktiv 

kommune. Stillhet, mangfold, tilgjengelig natur samt aktivitetsarenaer og sosiale arenaer for alle 

alders-, funksjons- og interessegrupper skal utgjøre en viktig del av tilbudet til borgerne.  

Hobøls slagord har vært og skal fortsette å være Hobøl på kartet. Dette uttrykker et ønske om at 

kommunen skal være synlig for omverdenen. Samtidig skal den plasseringen kommunen har på 

kartet utnyttes på en positiv måte. Et tredje aspekt ved slagordet er at Hobøl skal kartlegges. 

Informasjon skal fremskaffes og formidles. 

Det kan imidlertid være behov for en overordnet visjon for all aktivitet i kommunen. En visjon skal 

være én setning som uttrykker ambisjon og drøm for fremtiden, samtidig som det skal være noe alle 

kan forholde seg til. Basert på innspill fra idédugnader med politikere og kommunens befolkning er 

det komponert følgende visjon for Hobøl kommune: 

Hobøl skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, 

det være seg ordfører, øyenstikker eller gründer. 

På det mer kortsiktige og konkrete plan har rådmannens ledergruppe i Hobøl kommune satt seg 

følgende felles, overordnede mål for 2019: 

• Hobøl kommune skal nå fellesmål for økonomiske nøkkeltall vedtatt av Hobøl kommunestyre 

og fellesnemnda for nye Indre Østfold kommune. 

• Sykefraværet skal være IA standard – 5,6 %, med særlig fokus på korttidsfravær. 

Etter mange år i ROBEK-registeret ble Hobøl kommune meldt ut sommeren 2018. Denne endringen i 

den økonomiske situasjonen gir kommunen en bedre mulighet for å nå målene for de økonomiske 

nøkkeltallene, men kommunen har fortsatt en stram økonomi. Det er derfor viktig at målet om å nå 

de økonomiske nøkkeltallene er godt forankret både hos politikerne og i rådmannens ledergruppe. 

Det å fokusere på redusering av sykefravær, har ledergruppen sett gode resultater av. De enhetene 

som har lave sykefraværsprosenter holder oftere budsjettrammen enn de som har høye 

fraværsprosenter. Hovedfokuset vil være korttidsfravær. Hobøl kommune er med i NED-prosjektet 

sammen med de andre kommunene i nye Indre Østfold kommune. Prosjektet er et samarbeid 

mellom KS, NAV og kommunene, og skal gi drahjelp til kommunenes eget arbeid med å redusere 

sykefraværet.  

Økonomiske forutsetninger – årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 
Den økonomiske situasjonen til Hobøl kommune er vesentlig bedret de siste årene, og kommunen 

ble utmeldt av ROBEK-registeret sommeren 2018, etter 13 år i registeret. Budsjettrammene til 

enhetene har i mange år vært opplevd som stramme, og det vil de fortsatt gjøre i budsjettet for 2019 

og økonomiplanen for 2020-2022. Det er gitt tydelige føringer fra fellesnemnda og 

prosjektrådmannen i Indre Østfold kommune at alle kommunene i sammenslåingsprosjektet skal 

levere en økonomiplan som innebærer et netto driftsresultat på minst 1,75 % hvert år. Dette 
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innebærer at denne økonomiplanen, som tar utgangspunkt i en videreføring av dagens nivå på 

tjenestene, inneholder forslag til reduksjoner i stillinger og tjenestetilbud, og forslag om andre 

kostnadsbesparende tiltak. Samtidig er det tatt høyde for økte kostnader som følge av endringer i 

lovverk og normer, samt kjente endringer i kostnader og inntekter som kommunen ikke selv rår over. 

Dette gjelder f.eks. vedtak til spesialpedagogikk for barnehagebarn, pensjonskostnader og endringer i 

selvkostpriser.  

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgtjenester (SIO) 

Hobøl kommune er med i Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO). En stor 

del av kommunens ordinære rammetilskudd er erstattet med en ordning der det gis tilskudd etter 

utførte tjenester innen pleie og omsorg. Ordningen er økonomisk positiv for Hobøl kommune. I 

utgangspunktet er forsøksordningen tidsbegrenset til perioden 01.05.16 til 30.04.19, og ordningen vil 

således avsluttes i løpet av 2019. Kommunen går tilbake til full, ordinær rammefinansiering fra 

01.05.19. Dette er det tatt høyde for i budsjettet. I statsbudsjettet for 2019 er det lagt opp til en 

utvidelse og en forlengelse av forsøket. Hobøl kommunes videre deltakelse er imidlertid avhengig av 

at Indre Østfold kommune deltar fra 01.01.20, og dette er det foreløpig ikke tatt stilling til. Budsjettet 

for Hobøl kommune er derfor lagt med en forutsetning om at forsøket avsluttes 30.04.19. Dersom 

Indre Østfold kommune skulle vedta å delta i forsøket fra 2020, slik at Hobøl kommune kan delta i 

hele 2019, vil dette ha en positiv effekt på inntektene i budsjettet. 

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene 

Det har i 2018 blitt utført en gjennomgang av kostnadsnivået på pleie- og omsorgstjenestene i Hobøl 

kommune. Gjennomgangen er utført av Agenda Kaupang i samarbeid med rådmannen, enhetsleder 

pleie og omsorg og økonomileder. Resultatet av denne gjennomgangen er at alle tjenester som 

kommunen produserer selv, produseres til en kostnad som det ikke er noe vesentlig potensiale til å 

redusere. De kjøpte tjenestene derimot, er dyre for kommunen, og vil kunne produseres rimeligere i 

egenregi. Dette er til dels tjenester som krever spesialkompetanse som det er vanskelig for en liten 

kommune å skaffe seg. Der det anses som realistisk å gjennomføre, er det foreslått som et 

innsparingstiltak å drifte disse tjenestene selv for enkelte brukere. I tillegg vil kjøp av pleie- og 

omsorgstjenester bli et tema raskt etter kommunesammenslåingen, og man vil se på hvilke 

muligheter den nye kommunen har til å samordne og tilby slike tjenester i egenregi. 

Lønn og pensjon 

Det legges opp til 3 % lønnsøkning med virkning fra 01.05.19, mens pensjonskostnadene er beregnet 

til 15 % for KLP og 10,5 % for SPK. Pensjonssatsen for KLP er satt med tre prosentpoeng fra tidligere 

år. Satsen har bevisst vært satt høyt tidligere, og på den måten har kommunen lagt inn en buffer i 

budsjettet. Denne bufferen er nå sterkt redusert.  

Interkommunale selskaper 

Hobøl kommune er medeier i flere interkommunale selskaper, som produserer kommunale tjenester 

på vegne av eierkommunene. Kjøp av tjenester fra IKS-ene utgjør totalt kr 20,4 millioner i Hobøl 

kommunes budsjett for 2019. Tallene er basert på IKS-ene sine egne vedtatte budsjetter der disse er 

tilgjengelige, ellers er tallene basert på regnskapstall fra 2018. 

 

Eiendomsskatt 

Det er gitt politiske føringer om at det ikke skal være eiendomsskatt på næring, boliger og 

fritidsboliger i nye Indre Østfold kommune. Dette betyr en inntektsreduksjon på ca. 9 millioner for 
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Hobøl kommune isolert sett fra 2020, eller fra 2022 dersom Indre Østfold kommune benytter seg av 

mulighetene som ligger i overgangsreglene for kommunesammenslåinger. Det er gitt felles føringer 

for alle fem kommuner om dette, og økonomiplanen inneholder derfor eiendomsskatt også på 

næring, boliger og fritidseiendommer ut 2021. 

Avdrag på lån 

Det er forutsatt at det søkes om avdragsfrihet for kr 1,5 millioner årlig i hele økonomiplanperioden. 

Kommunen vil likevel oppfylle kravene om minsteavdrag.  

Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022  
Budsjett og økonomiplan er i hovedsak lagt opp under en forutsetning om en videreføring av dagens 

driftsnivå for Hobøl kommune, med unntak av innsparingstiltak beskrevet i egen tabell i dette 

dokumentet. Det er imidlertid tatt høyde for kjent vekst på Tomter skole, som hvert år får såpass 

mange nye førsteklassinger at skolen blir to-parallell i alle trinn i løpet av økonomiplanperioden. 

Dette innebærer behov for bygging av nye klasserom, og tilsetting av nye lærere. Det er også tatt 

høyde for drift av ny flerbrukshall, som bla. vil kreve nye stillinger innenfor renhold, tilsyn og 

vaktmestertjeneste. Flerbrukshallen, sammen med den planlagte renoveringen av barneskolebygget 

på Knapstad, medfører store økte kostnader til renter og avdrag. Til sammen gjør dette det 

utfordrende å innfri kravene til måloppnåelse for netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond 

gjennom hele økonomiplanperioden. 

Tabellen viser måloppnåelse for de finansielle nøkkeltallene som er vedtatt av kommunestyret og 

fellesnemnda, etter rådmannens budsjettforslag. 

 

 

Al le ta l l  i  1000 kr Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022

Måltall i prosent for «grønt» 1,75 1,75 1,75 1,75

Måltall i kroner                                                7 100                                                7 067                                                7 069                                                6 898 

Faktisk resultat i kroner                                                7 845                                                8 266                                                7 853                                                2 981 

Faktisk resultat i prosent                                                  1,93                                                  2,05                                                  1,94                                                  0,76 

Avvik fra måltall kroner                                                   745                                                1 199                                                   784                                              -3 917 

2019 2020 2021 2022

Måltall i prosent for «grønt» 8 8 8 8

Måltall i kroner                                             32 457                                             32 305                                             32 316                                             31 534 

Faktisk resultat i kroner                                             17 250                                             25 419                                             33 175                                             36 311 

Faktisk resultat i prosent                                                  4,25                                                  6,29                                                  8,21                                                  9,21 

Avvik fra måltall i kroner                                            -15 207                                              -6 886                                                   859                                                4 777 

2019 2020 2021 2022

Måltall i prosent for «grønt» 80 80 80 80

Måltall i kroner                                           324 572                                           323 051                                           323 162                                           315 337 

Faktisk resultat i kroner                                           248 066                                           253 091                                           274 476                                           278 556 

Faktisk resultat i prosent                                               61,14                                               62,68                                               67,95                                               70,67 

Avvik fra måltall i kroner                                             76 506                                             69 960                                             48 686                                             36 781 

Måltall i prosent for «grønt» 40 40 40 40

Måltall i kroner                                           162 286                                           161 526                                           161 581                                           157 668 

Faktisk resultat i kroner                                           175 474                                           175 739                                           192 593                                           198 341 

Faktisk resultat i prosent                                               43,25                                               43,52                                               47,68                                               50,32 

Avvik fra måltall i kroner                                            -13 188                                            -14 213                                            -31 012                                            -40 673 

Netto driftsresultat

Disposisjonsfond

Netto lånegjeld

Gjeldsgrad I (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler)

Gjeldsgrad II (netto lånegjeld - startlån og ubrukte lånemidler-selvkostlån)
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Note nr. 1 - Inntekter 

 

Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning 

Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i prognosemodellen til KS, basert på forslaget til 

statsbudsjettet for 2019. 

 

Øremerkede midler - SIO – Statlig finansering av omsorgstjenestene 

Fra og med 01.05.16 er Hobøl kommune deltager i forsøksordningen Statlig finansiering av 

omsorgstjenestene. Forsøket skal i utgangspunktet avsluttes i 30.04.19. Deltagelsen gjør at 

rammetilskuddet til Hobøl er redusert med kr 32 millioner i 2019, samt at tilskudd til toppfinansiering 

for ressurskrevende tjenester reduseres med kr 3,5 millioner. Istedenfor får vi øremerkede midler 

som skal drifte pleie- og omsorgstjenestene. Midlene er basert på antall vedtakstimer for de ulike 

tjenestene, og prisene er fastlagt av Helsedirektoratet for hver tjeneste.  Hobøl har budsjettert med 

kr 37,7 millioner i tilskudd for 2019. Dette er basert på budsjettet for de fire Kostra-funksjonene 234, 

253, 254 og 261 som inngår i forsøksordningen. Inntekt og kostnad er i balanse i budsjettet for 

perioden frem til forsøksordningen skal avsluttes. De midlene kommunen får tilført som ikke blir 

benyttet til formålet, må settes på fond for mulig tilbakeføring til Helsedirektoratet etter 2020. I 

tillegg får Hobøl kommune et inntektspåslag i 2019 på kr 3,2 millioner som kan benyttes til 

tjenesteproduksjon, administrasjon av prosjektet og vedtak som blir dyrere enn det prisene fra 

Helsedirektoratet dekker. Inntektspåslaget reduseres gradvis i 2020 og 2021, og blir borte fra 2022. 

 

 

Selvkost 

Administrasjonen har utarbeidet selvkostberegninger og foreslår satser ut fra dette, for de områder 

der selvkost er pålagt eller vedtatt. Et normalgebyr, bestående av feiing, renovasjon, vann og avløp, 

basert på et årlig forbruk på 150 kubikkmeter vann, får en reduksjon fra 2018 til 2019 på 10,8 %. Alle 

satsene vises i vedlagte gebyrhefte og vedlagte budsjettnotat fra konsulentfirmaet Envidan 

Momentum AS. 

 

Gebyrregulativet 

De fleste gebyrer er betaling for tjenester som er arbeidsintensive, og bør justeres ut fra 

lønnsveksten. I statsbudsjettet antas det at deflatoren vil ligge på 2,8 %. Det er derfor foretatt en 

regulering av de fleste gebyrer utenfor selvkostområdene ut fra dette.  

 

Andre forventede fiskale inntekter, f.eks. konsesjonsinntekter 

Det er ikke forventet andre fiskale inntekter i Hobøl i 2019. 

 

Forventede generelle statstilskudd 

Andre generelle statstilskudd er basert på regnskapstall for 2018 og statsbudsjettet for 2019, samt 

eventuelle tilsagn fra statlige organer. Dette gjelder vertskommunetilskudd for asylmottak, 

barnehagetilskudd for barn i asyl, voksenopplæring, introduksjonstilskudd for flyktninger mm. 

 

Forvente utbytte fra kommunalt eide selskaper 

Det er ikke tatt høyde for utbytte fra Østfold Energi i budsjettet. 

 



85 
 

Bundne avsetninger og bruk av disse 

Det budsjetteres med bruk av bundne driftsfond innenfor selvkost innen avløp, vannforsyning og 

feiing med kr 1,1 million. I tillegg budsjetteres det med bruk av bundne driftsfond til opplæring av 

skoleansatte med kr 0,1 million.  

 

Det budsjetteres også med avsetning til bundne driftsfond av inntektspåslag på SIO-tilskudd med kr 

1,5 million.  

 

Note nr. 2 – Oversikt lån 

 

Låneoversikt pr 30.09.18 fordelt på fast og flytende rente 

 

Långiver   Fast rente   Flytende rente 

Husbanken           0   29 659 378 

KLP Kommunekreditt      19 869 905   54 617 815 

Kommunalbanken    80 595 880   42 700 110 

 

Sum    100 465 785   126 977 303 

 

         44,17 %        55,83 % 

 

Budsjetterte avdrag i 2019 er kr 8 150 000 i driftsbudsjettet og kr 1 150 000 i investeringsbudsjettet 

(formidlingslån). 

 

Note nr. 3 – Vektet kontrollgrense avdrag 2019 

 

Prognose verdi anleggsmidler     kr 305 000 000 

Prognose langsiktig gjeld     kr 221 000 000 

Budsjetterte avskrivninger 2019   kr   11 185 000 

Kontrollgrense for avdrag    kr     8 105 000  

 

Budsjetterte avdrag 2019    kr     8 150 000 

 

Avdragene skal ikke være mindre enn kontrollgrensen. 

Langsiktig gjeld er ekskl. formidlingslån. 

Anleggsmidlene er ekskl. utlån, aksjer og andeler og pensjonsforpliktelser. 

 

Note nr. 4 – Omtale avskrivninger 

 

For alle investeringer blir det fastsatt en avskrivningsperiode etter gjeldende regelverk. 

 

Avskrivningene foretas i den enkelte enhets driftsregnskap, men det påvirker ikke enhetenes 

nettorammer. Avskrivningene beregnes og føres av regnskapsavdelingen i sentraladministrasjonen, 

og påvirkes ikke av enhetslederne. 
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Note nr. 5 – Prosjekter med effektivisering og økt brukertilpasning som målsetting 

 

I kommunens regi:  

 

Cafe for rusmisbrukere på dagtid 

Et samlingspunkt er etablert med ukentlige treff for brukergruppen.  

 

Dagsenter for yngre demente 

Kommunen har fått midler til å utvide sitt dagsenter tilbud for særskilt yngre demente. 

 

Kjennskap 

Prosjekt med oppstart i oktober 2017. Et prosjekt hvor kommunen jobber for å øke livskvaliteten for 

ungdom i Hobøl kommune. Dette er et målrettet tiltak mot 8. trinn på vår eneste ungdomsskole. Her 

møtes elever fra tre ulike barneskoler og tiltaket har som mål å skape felleskap og gi økt 

sosialkompetanse. Dette kan styrke ungdommen til å mestre sin hverdag. Prosjektgruppa er 

tverrfaglig sammensatt av sosiallærer, fysioterapeut, helsesøster, SLT-koordinator, sosionom og 

folkehelsekoordinator. Kommunens SLT-team er en ressursgruppe for prosjektet, i tillegg til at 

prosjektet ønsker å bruke skoleelever som støttespillere i form av veivisning og korrigering. 

 

SIO – statlig finansiering av omsorgstjenestene 

Hobøl kommune er en av seks kommuner som er med i forsøket «Statlig finansiering av 

omsorgstjenestene – SIO».  Hobøl er definert som A-kommune, som må følge statlige retningslinjer 

for tildeling av omsorgstjenestene.  For å sikre en mest mulig lik kartlegging og tilnærming til 

tildelingsprosessen er det for forsøksordningen utarbeidet felles rutiner og kriterier for 

arbeidsprosessen som tildelingsteamet må arbeide etter. Forsøket avsluttes i utgangspunktet 

30.04.19. 

Note nr. 6 – Drifts- og kapitaltilskudd private barnehager – forslag til satser for 2019 

Forslag til satser for driftstilskudd private barnehager er utregnet etter gjeldende regelverk og utgjør  

• Barn 0-2 år   kr 190 277  

• Barn 3-6 år   kr   89 531 

Note nr. 7 – Driftstiltak 

Alle tiltak, både de rådmannen har prioritert og ikke prioritert, er nærmere beskrevet i eget vedlegg. 

Forslagene til besparelses- og effektiviseringstiltak er beskrevet direkte i tabellen på neste side. 

Alle de prioriterte forslagene fra rådmannen, både økninger og reduksjoner, er innarbeidet i 

tallgrunnlaget for denne økonomiplanen. 
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Forslag til prioriterte driftstiltak 2019-2022 inkl. økonomiske konsekvenser (netto) 
1.000-kroner 

Nr. Prioriterte driftstiltak – rådmannens innstilling 2019 2020 2021 2022 Finans.kilde 

1. Midler til Ungdommens kommunestyre 20    Drift 

2. Videreføring frisklivskoordinator 163    Drift 

3. Hev/senk-stellebenker Ringvoll barnehage 50    Drift 

4. Skolebøker og materiell Tomter skole 30    Drift 

5. Kulturminneplan 70    Drift 

 

Forslag til ikke prioriterte driftstiltak 
1.000-kroner 

Nr. Ikke prioriterte driftstiltak – rådmannens innstilling 2019 2020 2021 2022 Finans.kilde 

1. Tilskudd til VM Orientering 2019 90     

2. 50 % økt vaktmester 290 290 290 290  

3. Nye garderober Ringvoll barnehage 32     

4. 30 % økt sosiallærer Knapstad skole 220 220 220 220  

 

Forslag til besparelses- og eff.tiltak i drift 2019-2022 inkl. økonomiske konsekvenser (netto) 
1.000-kroner 

Nr. Innsparingstiltak – rådmannens innstilling 2019 2020 2021 2022 Finans.kilde 

1. Redusere 1 årsverk på servicetorget ved bl.a. å ta i bruk 

flere automatiserte løsninger og digitale 

kommunikasjonskanaler, samt full utnyttelse av 

funksjonene i fagsystemene. Samordning av enkle 

saksbehandlingsoppgaver og samarbeid mellom 

kommunen, samt redusert åpningstid i 

publikumsmottaket vil effektivisere oppgaveløsningen. 

 -706 -706 -706  

2. Utføre tjenester innenfor funksjonshemmede-området i 

egenregi, som i dag kjøpes fra private (kan ikke 

spesifiseres mer pga. personvernhensyn). Ref. 

organisasjonsgjennomgang utført av Norsk 

Kommunerådgivning AS i 2015. 

 -700 -700 -700    

3. Slå sammen Ringvoll skole og Ringvoll barnehage til et 

oppvekstområde, sparer et årsverk. 

 -800 -800 -800  

4. Redusere 0,5 årsverk i kulturskolen fra høst 2021.   -168 -335  

5. Endret tiltak innen PLOR som medfører redusert kostnad 

(kan ikke spesifiseres mer pga. personvernhensyn). 

   -2 000  

6. Utføre tjenester innenfor PLOR i egenregi, som i dag 

kjøpes fra private (kan ikke spesifiseres mer pga. 

personvernhensyn). Samlokalisering av brukere som kan 

dele personale.  

   -1 500  

7. Ikke forlenge avtalen om Post i bibliotek ved avtaleslutt i 

2021. Post er ikke en kommunal tjeneste, og bør driftes av 

andre. 

   -200  
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Budsjettskjema 1A 

Budsjettskjema 1A - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplanen 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue 138 030 143 954                143 954                148 907                150 099                151 300                152 510                

Ordinært rammetilskudd 58 884 54 988                   54 988                   119 504                150 533                149 168                150 377                

Skatt på eiendom 9 525 9 691                     9 691                     10 100                   10 400                   10 700                   1 000                     

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Andre generelle statstilskudd 7 314 7 488                     7 263                     6 965                     6 965                     6 965                     6 965                     

Sum frie disponible inntekter 213 753 216 121 215 896 285 476 317 997 318 133 310 852

Renteinntekter og utbytte 1 364 787                        1 577                     1 186                     1 256                     1 326                     1 396                     

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 5 179 5 401                     5 401                     5 018                     5 977                     6 360                     7 595                     

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 -                              -                              -                              -                              -                              

Avdrag på lån 8 560 9 495                     9 495                     8 150                     9 365                     9 715                     10 870                   

Netto finansinnt./utg. -12 375 -14 109 -13 319 -11 982 -14 086 -14 749 -17 069 

-                              

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 17 981 0 -                              -                              -                              -                              -                              

Til ubundne avsetninger 0 6 761                     16 263                   7 749                     8 169                     7 756                     3 136                     

Til bundne avsetninger 38 -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 7 819 -                              9 502                     -                              -                              -                              -                              

Bruk av ubundne avsetninger 0 -                              -                              -                              -                              -                              

Bruk av bundne avsetninger 0 -                              -                              -                              -                              -                              

Netto avsetninger -10 200 -6 761 -6 761 -7 749 -8 169 -7 756 -3 136 

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift 191 178 195 251 195 816 265 745 295 742 295 628 290 647

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 181 675 195 251 195 816 265 745 295 742 295 628 290 647

Mer/mindreforbruk 10 000 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 1B 
Budsjettskjema 1B - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

0 Politikk 2 398 2 324 2 324 3 632 2 888 2 888 2 888

10 Sentraladmininstrasjon og fellesutgifter 63 801 69 688 70 193 75 122 72 334 72 019 71 657

14 Servicetorget 3 230 3 170 3 170 3 140 2 434 2 434 2 434

23 Ringvoll barnehage 4 464 4 952 4 952 4 728 4 278 4 278 4 278

24 Symrelunden barnehage 3 537 3 881 3 881 3 802 3 802 3 802 3 802

25 Bekkeblomen barnehage 11 266 12 403 12 403 11 976 11 976 11 976 11 976

26 Ringvoll skole 8 519 10 264 10 414 10 721 10 581 10 949 10 949

27 Tomter skole 13 650 13 721 14 261 16 494 17 094 17 094 17 094

28 Knapstad barne- og ungdomsskole 32 058 33 437 33 437 34 403 34 403 34 403 34 403

34 Barnevern 13 435 14 848 14 848 14 915 14 915 14 915 14 915

35 Forebyggende enhet 2 815 3 259 2 987 3 280 3 280 3 280 3 280

38 Tjenester for funksjonshemmede 41 433 43 661 43 661 39 290 36 634 36 634 36 634

39 Pleie, omsorg og rehabilitering 73 100 68 962 71 800 65 145 63 441 63 441 59 1900

48 Teknisk virksomhet FDV 17 591 18 041 17 623 18 376 19 376 19 376 19 376

59 Kultur 4 073 4 364 4 424 4 604 4 534 4 367 3 999

68 Teknisk virksomhet VARF -5 462 -5 079 -5 079 -6 228 -6 228 -6 228 -6 228

81 SIO -108 233 -106 645 -109 483 -37 655 0 0 0

Sum fordelt 181 675 195 251 195 816 265 745 295 742 295 628 290 647

Sum til fordeling i budsjettskjema 1A 191 178 195 251 195 816 265 745 295 742 295 628 290 647
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Investeringsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 2A 

Budsjettskjema 2A - Invest Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
beløp i hele 1000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 23 654 71 115 23 070 75 334 16 062 49 000 6 000

Utlån og forskutteringer 3 519 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Kjøp av aksjer og andeler 869 810 810 920 1 040 1 160 1 280

Avdrag på lån 2 072 1 270 2 708 1 150 1 200 1 250 1 300

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 2 464 186 425 186 186 186 186

Årets finansieringsbehov 32 578 76 381 30 013 80 590 21 488 54 596 11 766

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 23 421 43 742 21 107 46 885 17 390 43 700 8 100

Inntekter fra salg av anleggsmidler 676 3 000 155 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 14 400 0 18 600 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 3 162 12 973 3 341 12 849 1 672 8 300 900

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 967 1 156 2 756 1 036 1 086 1 136 1 186

Andre inntekter 51 1 110 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 31 277 76 381 27 359 79 370 20 148 53 136 10 186

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 273 0 106 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 1 134 0 2 548 1 220 1 340 1 460 1 580

Sum finansiering 32 684 76 381 30 013 80 590 21 488 54 596 11 766

Udekket/udisponert -106 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 2B 

 

 

 

 

Rådmannens merknader til investeringene: 

Alle investeringene er nærmere beskrevet i eget vedlegg, der økonomiske konsekvenser også 

fremgår. Alle nye eller endrede investeringstiltak siden forrige økonomiplan, både de rådmannen har 

prioritert og de rådmannen ikke har prioritert (kan-prosjektene), er i tillegg med i vedlegget «Tiltak». 

2 019            2 020            2 021            2 022            

Må prosjekter

1 IKT-investeringer 2 000            1 000            1 000            1 000            

2 Nye tepper i begge kirker og Tomter kapell 190               

3 Lydanlegg Tomter kapell og oppgrad. lydanlegg kirkene 100               

4 Utvendig belysning Hobøl og Tomter kirker 100               

5 Nye klasserom Tomter skole med solskjerming 1 875            

6 Møbler til nye klasserom Tomter skole 360               

7 Utskifting varmepumpeanlegg Tomter skole 500               

8 Inventar kantine Knapstad skole 400               

9 Renovering Knapstad skole, barnetrinnet 25 000          

10 Lekeapparater skole og barnehage 500               500               500               500               

11 Oppgradering kjøkken Ringvoll barnehage 212               

12 Nye kjøkken Symrelunden barnehage 219               

13 Kartlegging og utskifting av gatelys 1 090            3 350            

14 Kommunale veier 2 300            2 300            2 000            2 000            

15 Infrastruktur bolig og næring 1 000            1 000            1 000            1 000            

16 Flerbrukshall 54 000          

17 Ny bil teknisk VAR 600               

18 Løpende VA-sanering 1 500            1 500            1 500            1 500            

19 Brødholt pumpestasjon 3 000            

20 Saneringsplan Ringvoll - ombygg/oppgrad. renseanlegg 1 800            6 000            6 000            

21 VA-sanering Rådyrveien/Ekornveien 3 000            

22 Fordrøyningsbasseng overvann ved flerbrukshallen 1 000            

Må, men kan vente prosjekter

23 Boliger og kontor, psykisk helse 12 000          

Sum 75 334          16 062          49 000          6 000            

Sum investeringer i anleggsmidler fra budsjettskjema 2A 75 334          16 062          37 000          18 000          

Kan prosjekter - ikke prioritert

24 Nytt gjerde rundt begge gravplasser 275               

25 Nye dører Bekkeblomen barnehage 251               

26 Solavskjerming Knapstad skole - ungdomstrinnet 250               

27 Trafikksikkerhetstiltak skolebuss-stopp Ringvoll 800               

28 Oppgradering kjøkken Ringvoll barnehage (fremskynde 

tiltak fra 2020 til 2019) 212               212-               

29 Inventar kantine Knapstad skole (økning av tiltak 8) 118               

Sum 1 906            212-               -                -                

Sum investeringer (Må og Kan prosjekter) 77 240          15 850          49 000          6 000            
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1. IKT-investeringer - årlig tiltak, gjelder nødvendig oppgradering av pc-parken til kommunen. 

Ifølge rulleringsplanen er det skolene som er prioritert i 2019. 

2. Nye tepper i begge kirker og Tomter kapell - tepper i midtganger i Hobøl kirke, Tomter kirke 

og Tomter kapell er av meget dårlig kvalitet. Teppene er 30-40 år gamle, og bør byttes. 

3. Oppgradering lydanlegg kirkene, og lydanlegg Tomter kapell - det er ikke lydanlegg i Tomter 

kapell, og det bør det være. Det bør legges opp til at det også er lyd som bærer ut i 

inngangspartiet, da folk også står der under seremonier med mye folk. I tillegg må lydutstyret 

i begge kirkene oppgraderes. 

4. Utvendig belysning Hobøl og Tomter kirker - dagens belysning på begge kirkene er av 

gammel dato, og flere lyskastere er ute av drift. Det som er i drift, er gamle lyskastere med 

høyt strømforbruk.  

5. Nytt klasserom Tomter skole med solavskjerming – pga økt barnetall på Tomter øker første 

trinn på skolen fra en-parallell til to-parallell, ett hvert år tom 2020, og dette er det ikke 

ledige klasserom til. 

6. Møbler til nye klasserom Tomter skole – de nye klasserommene må møbleres. 

7. Utskifting varmepumpeanlegg Tomter skole – anlegget er fra 2004, og kun to av tre 

varmekretser fungerer. Dersom en krets til svikter, blir det et problem å produsere nok 

varme om vinteren. 

8. Inventar kantine Knapstad skole – møblementet er over 15 år gammelt, og bærer preg av 

mange daglige brukere og mye utleie. Det repareres fortløpende, men nå er det behov for å 

kjøpe nytt. 

9. Renovering Knapstad skole -barnetrinnet – oppstart i 2018 med mulighetsstudie for 

kartlegging om skolen bør renoveres eller om det bør bygges ny. Skolen tilfredsstiller ikke 

lenger arealbehov, planløsning, innemiljøkrav og krav om universell utforming. Tiltaket er 

forskjøvet fra 2019 til 2021, etter føringer fra prosjektrådmannen. Det skal lages ny 

skolebruksplan i 2020, og alle nye skoleprosjekter må settes på vent til denne planen er 

ferdigstilt. 

10. Lekeapparater skole og barnehage – lekeplassene tilfredsstiller ikke lekeplassforskriften, har 

få lekeapparater og mange apparater er i dårlig stand. 

11. Oppgradering kjøkken Ringvoll barnehage – barnehagen ble bygget i 1993 og har stort 

vedlikeholdsetterslep. Kjøkkenet er utslitt og tilfredsstiller ikke dagens standard for hygienisk 

og funksjonell matservering og ergonomi for personalet. 

12. Nye kjøkken Symrelunden barnehage – stort behov for nye kjøkken pga hygieniske forhold. 

Kjøkkenløsningen er av enkle materialer og er slitt og ødelagt. 

13. Kartlegging og utskifting av gatelys – gatebelysningen er av eldre årgang, og utfordrende å 

holde i orden, da deler er vanskelig å skaffe. En del armaturer inneholder antagelig PCB som 

er forbudt. Nye krav fra 01.01.19 om egen strømmåler til all gatebelysning, noe Hobøl 

kommune ikke har langs fylkes- og riksvei. 

14. Kommunale veier – årlig tiltak som omfatter både asfaltering og oppgradering av grusveier. I 

2019 planlegges asfaltering av Bråteveien til Skjelfoss psykiatriske senter. Veien er 

trafikkfarlig og har ekstremt høye driftsutgifter uten asfalt. 

15. Infrastruktur bolig og næring – årlig pott til uforutsette tiltak.  

16. Flerbrukshall – rebudsjettering av midler fra 2018, da forprosjektet har tatt lenger tid enn 

planlagt. Anbudsrunden er i gang. 
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17. Ny bil til teknisk VAR – dagen bil er gammel og kostbar å reparere. Driftsoperatørene har 

ansvar for et stort geografisk område og er avhengige av bil. Private biler kan ikke benyttes 

pga smittefare. 

18. Løpende VA-sanering – årlig tiltak bl.a. for å redusere fremmedvann i kommunalt avløpsnett. 

19. Brødholt avløpspumpestasjon – tiltaket henger sammen med utbyggingstakt på Brødholt 

byggefelt,og er regulert av utbyggingsavtale med utbygger. 

20. Saneringsplan avløp Ringvoll – ombygging og oppgradering av Ringvoll renseanlegg – 

arbeidsforholdene er i dag helsefarlige, og anlegget krever betydelig oppgradering. Elvestad 

renseanlegg kan flyttes til Ringvoll, samtidig som Elvestad ombygges til pumpestasjon.  

21. VA-sanering Rådyrveien/Ekornveien – rebudsjettering av midler fra 2018, foreløpig anslag på 

kostnad. Sanering er nødvendig for å redusere mengden overvann som pumpes til AHSA, og 

vil redusere driftskostnadene, samtidig som det frigjøres kapasitet på avløpsnettet for 

fremtidig utbygging på Knapstad. 

22. Fordrøyningsbasseng overvann ved flerbrukshall Knapstad – rebudsjettering av midler fra 

2018. Tiltaket følger prosjekt flerbrukshall. 

23. Boliger og kontor, psykisk helse – et tiltak som har vært skjøvet på i mange år. Hobøl har et 

stort behov for disse boligene, da det er svært vanskelig å finne boliger for denne 

brukergruppen på lånemarkedet. Samlokaliserte boliger vil gi effektive tjenester. 
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Rådmannens betraktninger….  
Dette er det siste budsjettet som vedtas av Spydeberg kommune som egen selvstendig kommune. 

Det må av den grunn være lov å kalle det et historisk budsjett. Økonomiplanen for 2019- 2022 går inn 

i perioden etter etableringen av Indre Østfold kommune men bygges opp som om kommunen 

fortsetter som egen kommune. Investeringer og driftsnivå må være på et nivå som Spydeberg 

kommune kan håndtere på egen hånd. Det kan være lett å tenke at det må investeres i alt som det er 

behov for nå før vi blir en del av den nye kommunen. Dette vil ikke være bærekraftig. 

  

Spydeberg er egen kommune fram til og med 31.12.2019 og skal sørge for gode tjenester til 

innbyggerne og gode arbeidsplasser for de ansatte fram til da. Det er også viktig at Spydeberg går inn 

som en del av IØK med en «sunn» økonomi som ikke belaster den nye kommunen med mer enn den 

tar med seg inn. 

Spydeberg har behov for store investeringer i årene som kommer. Det er vedtatt en skoleplassering 

på Løkenjordene. Det er flere av kommunene som skal inn i Indre Østfold kommune (IØK) som 

melder om behov for bygging av nye skoler. Det legges derfor opp til en ny skolebruksplan i 2020 og 

bygging av ny skole i 2021-22. Det har ikke vært mulig å finne økonomisk bærekraft for bygging av ny 

idrettshall i forbindelse med skole i planperioden. Dette må det jobbes med videre inn i Indre Østfold 

kommune.  

 

Blomsterenga barnehage er den eneste kommunale barnehagen i Spydeberg. Det er en seks 

avdelingsbarnehage. Avdeling nummer fem ble åpnet i 2018 og tilflyttingen av nye barn viser at det 

er behov for å åpne den siste avdelingen allerede i 2019. Budsjettet for 2019 inneholder derfor 

åpning av ny avdeling i mars. Barnehagene er da helt fulle og det er behov for å utvide antall plasser. 

Det ligger ikke inne ny barnehage i økonomiplanen. Dette må ses i sammenheng i IØK på samme 

måte som med skole. 

Antallet personer som har behov for tjenester fra pleie og omsorg viser at den såkalte «eldrebølgen» 

har kommet. Grinitun er fullt og arealer har blitt omgjort slik at antall plasser har blitt utvidet. 

Allikevel har det ikke vært mulig å gi tjeneste til alle de som trenger det uten å kjøpe plasser eksternt. 

Det er derfor behov for etablering av flere sykehjemsplasser i Spydeberg på lik linje som det er i flere 

av kommunene i Indre Østfold. Skolebyggingen gjør at det ikke er rom for utbygging av Grinitun i 

økonomiplanperioden. I 2019 satses det på et innsatsteam med fokus på bedre tilrettelegging slik at 

personer med behov for bistand kan bli boende lenger hjemme. 

 

Kommunalområdet Teknikk og samfunn har laget tilstandsanalyser for formålsbyggene og de 

kommunale boligene. Analysene viser at det er et stort vedlikeholds etterslep. Rådmannen har ikke 

sett mulighet for å gi dette området økt prioritet i budsjettet. 

 

Barnevern er et område som stadig får flere og flere barn inn under sine vinger. Dette er en trend 

som gjelder hele landet. Det legges derfor opp til en betydelig økning av midler på dette området. 

Det ligger ikke inne mottak av nye flyktninger i 2019. Staten legger opp til en ny rutine for tildeling av 

flykninger til kommunene. Statistikken viser at Spydeberg har tatt imot mange flykninger så langt og 

det oppleves som vanskelig å finne boliger. 

Et arbeid med å etablere boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne har pågått i flere år. 
Griniveien 29, tidligere Grini barnehage, har blitt avsatt til dette formålet. Flere av IØK kommunene 
står i den samme prosessen og det er behov for å se dette i sammenheng.  I økonomiplanen legges 
det opp til planlegging i 2019 og bygging i 2020.  
 
Det legges ikke opp til innføring av eiendomsskatt utover det som kommunen har pr i dag. 
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Kommunens overordnede strategier og mål  
Det overordnede målet for Spydeberg kommune er å lage bra dager, både for sine innbyggere og 

brukere, og for ansatte. De sentrale temaene i gjeldende kommuneplan er:  

 

Livskvalitet og nærmiljø  

Ha gode leve- og oppvekstsvilkår 

Legge til rette for frivillighet for et aktivt kulturtilbud 

Forebygge helseproblemer 

Ha en framtidsrettet helse- og omsorgstjeneste 

Kommunen som tjenesteyter og arbeidsgiver 

  Være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass 

Levere gode og effektive tjenester 

Kommuneutvikling 

  Opprettholde og videreutvikle næringslivet 

  Utvikle Spydeberg som sentrum og småby 

Klima og miljø  

  Sørge for fremtids- og klimatilpasset samfunnsutvikling 

  Ivareta natur- og kulturverdier 

 

Den gang kommuneplanen ble vedtatt var tanken på en ny, sammenslått Indre Østfold kommune en 

av flere muligheter i framtiden. Nå er bygging av ny kommune en realitet og 2019 er det siste året for 

Spydeberg som selvstendig kommune. Fokuset i kommuneplanen er fortsatt gjeldende, men mange 

av premissene som ligger for arbeidet i 2019 er gitt av dette store omstillingsarbeidet.  

 

Spydeberg skal sørge for gode tjenester for sine innbyggere og brukere, god samfunnsutvikling og 

godt arbeidsmiljø for alle sin ansatte også i 2019. Det vil samtidig være behov for å endre og utvikle 

tjenestene.  

 

Kommunalområdene vil redegjøre for sine strategier og utviklingsområder i strategiplanen som 

følger vedlagt. Mye av utviklingsarbeidet skal foregå i samarbeidet i Indre Østfold kommune og gir 

oss gode muligheter for nytenkning. 
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Økonomiske forutsetninger – årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  
Det er Stortinget som fastsetter nivået på overføringene til kommunene, mens det er kommunenes 
ansvar å innrette utgiftene etter kommunenes samlede inntekter. Rådmannens budsjettforslag for 
2019 og økonomiplan for 2019-2022 bygger på rammebetingelser gitt i statsbudsjettet for 2019, 
prognoser for utvikling av rentebane og ikke minst etableringen av Indre Østfold kommune. Arbeidet 
med å bygge den nye kommunen pågår for fullt og dette arbeidet vil intensiveres gjennom 2019. 
Fortløpende vil stadig flere ansatte rette fokus mot Indre Østfold kommune for å påse at denne er 
klar fra 1. januar 2020.  
 
Spydeberg kommune har som ambisjon å overlevere kommunen til fellesskapet i best mulig stand og 
med «orden i eget hus», ut fra forutsetningene som foreligger.  En hovedsak er økonomiske 
forutsetninger. Fellesnemda for Indre Østfold kommune har vedtatt handlingsregler for kommunene 
for budsjettårene 2018 og 2019 (Sak FN 48/17, 24.10.17) som følger: 
 
 
Handlingsreglene for interimsperioden er: 

 
 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 bygger følgelig videre på 

fjorårets budsjettdokument, og har som målsetting, så langt det lar seg gjøre, å etterleve føringene 

om å oppnå grønne indikatorer i 2019 der hvor dette er innenfor rekkevidde. Samtidig øker presset 

på tjenestene, og kostnadsveksten overgår inntektsveksten noe som gjør at det må iverksettes 

effektiviseringstiltak med langsiktig virkning. Det vil allikevel være slik at målsettinger og ønsker ikke 

alltid er forenlig med de vedtatte handlingsreglene. Det er i Spydeberg både et politisk og 

administrativt ønske og en målsetting om å bygge ny skole med tilliggende idrettshall. Spydeberg 

kommune har ikke uten videre økonomisk løftekraft for å møte denne utfordringen. Dette er 

understreket både i økonomiplanen for 2017-2020 og for 2018-2021. Allikevel er det politisk vedtatt 

at dette skal prioriteres. En skole til 320-330 mill kroner øker kapitalkostnadene med i 

størrelsesorden 14-17 mill kroner ved hhv. 2-3 % rente. Trolig vil en rente på 3,0 på sikt være i 

underkant for den langsiktige økonomiske belastningen. Om en så også legger til en idrettshall til 100 

mill kroner vil dette øke de årlige kapitalkostnadene med ytterligere 4-5 mill kroner avhengig av 

forutsetninger man legger til grunn. Innløsning av tomteområder som eksempelvis Tronstad eller 

området som Hovin skole ligger på, kan redusere behovet for låneopptak noe. En konkretisering av 

planene må utarbeides og innarbeides i kommende økonomiplaner til formålet.  

Hovedgrep 
I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt for budsjettåret 2018 innsparinger i størrelsesorden 4 %/ 

8,2 mill kroner, samtidig viste rådmannen til et ytterligere effektiviseringsbehov i rammene på 3 % 

for budsjettåret 2019. Den løpende driften i 2018 viser seg å være krevende og utgiftsveksten på 

flere enheter er betydelig. De økonomiske rammene til enhetene under kommunalområdene har 
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dermed måtte styrkes, men økningen er på noen områder ikke helt vært mulig å etterkomme. Med 

til dels betydelig utgiftsvekst innenfor flere områder og stigende rente, har det i rådmannens 

budsjettforslag ikke latt seg gjøre å tildele realistiske driftsrammer innenfor et netto driftsresultat på 

1,75 %. I det foreslåtte budsjettforslaget er det budsjettert med et netto driftsresultat på om lag 1,2 

% eller 5,7 mill kroner i 2019.  

Av særskilte forhold som utfordrer kommunen er veksten innenfor barnehage og kapasitet innenfor 

skole. Konkret er det i årsbudsjettet lagt til rette for å åpne siste avdelingen ved Blomsterenga 

barnehage og budsjettet er styrket med ¾-års effekt. I tillegg er tilskudd til private barnehager 

styrket.  

Hva gjelder skole er kapasitetsutnyttelsen tilnærmet maksimalt utnyttet. I investeringsbudsjettet er 

det lagt inn midler for kjøp og regulering av skoletomt, mens det til bygging av skole først er prioritert 

midler i 2021. Dette er taktet inn sammen med skolebruksplan for Indre Østfold kommune hvor 

dette arbeidet gjennomføres i 2020. Midlertidig lokaler kan være aktuelt om behovet tilsier det. Hva 

gjelder ressurser i skolen, er det ikke funnet rom for styrking utover å sikre lærernorm. 

I budsjettdokumentet for 2018 var rådmannen tydelig på at barnevernet er et risikoområde for 

Spydeberg kommune. Enheten har satt fokus på forebyggende virksomhet og bruk av metodikk som 

familieråd framfor plasseringer utenfor hjemmet. Allikevel er det gjennom 2018 en vesentlig vekst i 

barnevernsutgiftene som gjør at det har vært nødvendig å styrke rammene for 2019 utover 

kompensasjon for lønnsvekst. Samtidig reduseres omfanget av arbeidet med integrering som følge av 

vesentlig reduksjon i bosettingen, men dette kan ikke uten videre veksles mot økte utgifter innenfor 

barnevernet, da nedgang i bosettingen også gjør at integreringstilskuddet reduseres tilsvarende som 

reduserte utgifter.  

For 2018 var det nødvendig å benytte hele fondsavsetning i SIO-prosjektet inn i årsbudsjettet. Det 

har vært en vesentlig aktivitetsøkning innenfor omsorgstjenestene gjennom betydelig overbelegg 

ved sykehjemmet gjennom åpning av dobbeltrom, utnyttelse av helsehuset og kjøp av plasser fra 

andre kommuner. Det jobbes kontinuerlig med å forebygge ytterligere kostnadsvekst, og det er i 

årsbudsjettet for 2019 foreslått å etablere en vikarpool innenfor omsorgstjenestene. Det satses på et 

innsatsteam for bedre koordinering slik at personer kan bo lengre hjemme. Det er også fokus på å 

søke løsninger og synergier med 5K-kommunene fremfor å kjøpe dyre plasser eksternt utenfor 5K. En 

annen endring i 2019 er avslutning av SIO-prosjektet 1. mai 2019. Finansieringen av ordningen 

avsluttes og finansiering av tjenestene tilbakeføres kommunen med 2/3 effekt i 2019 og 100 % i 

2020.  

Det har også vært nødvendig å styrke rammene til IKT både som følge av at man har gått inn med et 

for lavt nivå ved skifte av IKT-leverandør, men også som følge av etableringen av Indre Østfold 

kommune hvor om lag 275 IKT-applikasjoner skal samordnes i Indre Østfold kommune. Dette har en 

overgangskostnad som Spydeberg i likhet med de øvrige kommunene må ta del i. Det er også 

innarbeidet økte utgifter knyttet til endret eiersammensetning og løsning for finansiering av 

Helsehuset og Krisesenteret.  

I sum er dette store utgiftsendringer som er prioritert inn i budsjettet for 2019. Det vil være av 

avgjørende betydning for Spydeberg kommune å kunne begynne å ta ut effekt av etableringen av 

Indre Østfold kommune allerede i 2019 for å møte utgiftsveksten framover, og for å kunne skape rom 

i budsjettet for kommende store investeringer. Det er for 2019 budsjettert med et netto 

driftsresultat på 1,2 % som er om lag 3,0 mill kroner lavere enn hva som er nødvendig for å oppnå 

grønt nivå på handlingsregelen om netto driftsresultat på 1,75 %. 
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For å oppnå grønt nivå i økonomiplanperioden må det iverksettes effektiviseringstiltak og tas ut 

gevinster ved etablering av Indre Østfold kommune årlig på mellom 2-3 %. Dette arbeidet må pågå 

parallelt med etableringen av Indre Østfold kommune for å kunne møte det omstilling- og 

investeringsbehovet som ligger foran oss hva gjelder skole. Arbeidet må skje i samspill mellom 

politikk og administrasjon, da dette vil påvirke tjenestene til kommunens innbyggere. 

Investeringer 
I investeringsbudsjettet er tiltakene prioritert i «må-prosjekter», «må, men kan vente prosjekter» og 

«kan-prosjekter». I sum gir antall investeringsprosjekter et ganske omfattende uttrykk for 

investeringsbehovet. Av særskilte større prioriteringer er det i økonomiplanen blant annet lagt inn 

investeringer til  

- Ny skole  

- Oppgradering av veier, gang- og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak 

- Bibliotek på bakkeplan/NAV inn i rådhuset 

- Utvidelse av Hovin kirkegård 

- Tilpassede boliger i Griniveien 

- VA-investeringer 

De samlede investeringer i anleggsmidler utgjør 100,3 mill kroner for 2019. Sammen med 

egenkapitalinnskudd KLP og avdrag på formidlings lån utgjør det samlede finansieringsbehovet 103,1 

mill kroner. Dette foreslås finansiert med 70,9 mill kroner i lån hvorav 32,2 mill kroner er ubrukte 

lånemidler overført fra 2018, 19,5 mill kroner finansieres med tilskudd i form av 

sideveismidler/trafikksikkerhetsmidler, 9,7 mill kroner finansieres med kompensasjon for 

merverdiavgift og 1,9 mill kroner fra mottatte avdrag på lån og refusjoner.  

Den samlede investeringen i anleggsmidler i økonomiplanperioden er 528,6 mill kroner inkludert 

midler til ny Spydeberg skole på samlet 330 mill kroner, i hovedsak mot slutten av perioden.  Av dette 

er 412,3 mill kroner lån hvor 45,1 mill kroner er ubrukte lånemidler fra tidligere år. 

Nye lån i størrelsesorden 367,3 mill kroner (eks. ubrukte lånemidler) generer økte rente- og 

avdragsbelastninger på 23-25 mill kroner gitt et forventet rentenivå ved utgangen av perioden. Av 

dette er 42,4 mill kroner knyttet til selvkostområdet hvor renter og avdrag dekkes av abonnentene. 

Hensyn tar vi dette må det skapes et handlingsrom i budsjettet på om lag 20 mill kroner i økte rente- 

og avdragsutgifter ved utgangen av perioden som direkte vil belaste driften. Alternativt kan 

låneopptakene veksles med salg av eiendom som eksempelvis Tronstad og området hvor dagens 

lokalisering av Hovin skole ligger. Det er imidlertid krevende ut fra dagens driftssituasjon å finne rom 

for de samlede økte rente- og avdragsbelastninger enten de reduseres gjennom salg av eiendom eller 

ikke.  
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Handlingsreglene og måloppnåelse 

 

 

Netto driftsresultat for Spydeberg kommune tilfredsstiller ikke handlingsreglene som er satt for Indre 

Østfold kommune i 2019. For økonomiplanperioden 2020-2022 er det budsjettert et netto 

driftsresultat på 1,75 prosent. Om en skal oppnå disse måltallene for utvikling i netto driftsresultat og 

disposisjonsfond er forutsetningen at virksomhetene klarer å holde sine økonomisk tildelte rammer, 

at man bruker marginalt av disposisjonsfondet til nye tiltak og at økningen i lånegjelden begrenses. I 

tillegg må det iverksettes konkrete effektiviseringsgrep inn i vekslingen til Indre Østfold kommune. 

Spydeberg kommunes tjenester må effektiviseres med 1,5-2,25 % for å få rom til et netto 

driftsresultat på 1,75 % parallelt med økte rente- og avdragskostnader som følge av store 

investeringer. Alternativet ville vært å presentere et netto driftsresultat lik 0 og overlate regningen til 

Indre Østfold kommune. 

 

Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Skatt på inntekt og formue 
Skatt på inntekt og formue til kommunesektoren samlet, anslås å øke med 1,8 % i 2019, målt ut fra 

prognoser for endelig skatteinngang for 2018. Regjeringen har foreslått å nedjustere den kommunale 

skatteøren for personlige skattytere i 2019 med 0,25 %-poeng til 11,55 %. 

 

I skatteanslaget for Spydeberg kommune i 2019, er det lagt til grunn en nominell vekst i 

skatteinntektene på om lag 2,0 % fra 2018 basert på revidert skatteanslag i 2018 i forbindelse med 

framleggelse av Nasjonalbudsjettet for 2019. Skatteinntektene pr. innbygger i prosent av 

landsgjennomsnittet er da anslått til 88,4 % som er om lag på samme nivå som i prognosene for 

2018.  

 

Skatteanslaget for Spydeberg kommune er budsjettert med 159,775 mill kroner. For økonomiplan-

perioden 2020-2022 legges det inn en årlig realvekst på 0,8 %. 

 

R 2017 P 2018  B 2019 B 2020 B 2021  B 2022

Netto driftsresultat

Faktisk resultat i kroner 6 138 7 000 5 729 8 303 8 304 8 350

Faktisk resultat i prosent 1,30 1,48 1,21 1,76 1,75 1,75

Handlingsregler IØK Rød: < 1,25%, Gul: 1,25%-1,75%, Grønn: >1,75%

Akkumulert disposisjonsfond

Faktisk resultat i kroner 6 808 17 184 24 064 32 367 40 671 49 021

Faktisk resultat i prosent 1,4 3,6 5,1 6,8 8,5 10,3

Handlingsregler IØK Rød: < 5%, Gul: 5%-8%, Grønn: >8%

Gjeldsgrad 1 (Langsiktig gjeld - pensjonsforpliktelser - startlån - ubrukte lånemidler)

Faktisk resultat i kroner 347 219 372 640 434 105 474 813 617 650 737 853

Faktisk resultat i prosent 73,4 78,8 91,3 100,4 129,9 154,3

Handlingsregler IØK Rød: > 100%, Gul: 100%-80%, Grønn: <80%

Gjeldsgrad 2 (Langsiktig gjeld - pensjonsforpliktelser - startlån - ubrukte lånemidler - selvkost)

Faktisk resultat i kroner 216 121 203 885 229 093 235 601 368 438 484 641

Faktisk resultat i prosent 45,7 43,1 48,2 49,8 77,5 101,3

Handlingsregler IØK Rød: >60%, Gul: 60%-40%, Grønn: <40%
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Rammetilskudd 
Rammetilskuddet til Spydeberg kommune uten SIO er i framlagt statsbudsjett i underkant av 41,1 

mill kroner, hvorav 0,7 mill kroner er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. Her er trukket ut 116,3 

mill kroner av rammetilskuddet som følge av SIO-prosjektet. Dette prosjektet avsluttes 1. mai 2019, 

som endrer inntektene i SIO til rammetilskudd, følgelig vil 2/3 av uttrekket tilbakeføres 

rammetilskuddet fra mai-desember.  

 

Rammetilskuddet for 2020 reduseres med overgangsordningen for gradert basistilskudd som følge av 

kommunesammenslåingen. Kommunene som slår seg sammen får ett basistilskudd og ikke 5. For 

Spydeberg kommune utgjør dette 5,0 mill kroner i redusert rammetilskudd. Det er lagt inn en 

realvekst på 0,8 % for årene 2020-2022 etter korrigering for nedtrekk av overgangsordningen og 

etter at uttrekket for SIO er tilbakeført rammetilskuddet i sin helhet. 

Sammen med rammetilskuddet er også budsjettert inntektssystemets inntektsutjevning som 

medfører at kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får kompensert en vesentlig 

del av dette gjennom inntektsutjevningen. Det vil si at kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 

landsgjennomsnittet. I tillegg får kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet 

en tilleggs kompensasjon på 35 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av 

landsgjennomsnittet.  

Spydeberg kommunes skatteinngang varierer fra år til år, men hvor man de siste årene har ligget 

mellom 88-89 % av landsgjennomsnittet og heves med det gjennom inntektsutjevningen opp til om 

lag 94 % av landsgjennomsnittet. Spydeberg kommune får med dette en kompensasjon gjennom 

inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Inntektsutjevningen gjør summen av skatteinntekter og 

rammetilskudd mer forutsigbar. For 2019 er inntektsutjevningen anslått til 10,88 mill kroner. For 

årene 2020-2022 er det lagt inn en årlig realvekst på om lag 0,8 % som for øvrige skatt og 

rammetilskudd. 

Eiendomsskatt på verker og bruk 
Eiendomsskatt på verk og bruk er sju promille for Spydeberg kommune. Endrede regler i 
utskrivingsalternativene og bortfall av verdien av produksjonsutstyr i grunnlaget for eiendomsskatt, 
gjør at mulighetsrommet innskrenkes i kommende år. Bortfallet av inntekten skal fordeles med 20 % 
pr. år. Foreløpige beregninger viser at effekten av maks bortfall er om lag 1,7 mill kroner mot dagens 
nivå. Det er etablert en overgangsordning for kommunene på 7 år som følge av endringene som gjør 
at kommunene skal kunne tilpasse seg nytt nivå framover. Kommunene skal kompenseres for tapte 
inntekter i overgangsperioden, men det er usikkert om det er avsatt tilstrekkelige midler i 
statsbudsjettet for å dekke kommunenes nedgang i inntektene. Rådmannen har valgt å videreføre 
dagens nivå i årsbudsjett 2019 og økonomiplanperioden 2020-2022.  
 
Det er ikke tatt stilling til eiendomsskatt i Indre Østfold kommune, men det er valgt å videreføre 
dagens nivå på eiendomsskatten inn i økonomiplanperiode.  
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Integreringstilskudd 
Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har pr. oktober 2018. Antall 

bosettinger er vesentlig redusert i 2018 sammenlignet med årene 2015 og 2016. Spydeberg 

kommune har bosatt 5 flyktninger hittil i år mot anmodet 10. Pågangen er betydelig redusert og det 

blir trolig ikke flere bosatt inneværende år. Nedgangen i antall bosettinger gjør at tilskuddet for 5 års 

perioden, som det gis integreringstilskudd for, går ned med 5,6 mill kroner fra 13,47 mill kroner til 

7,78 mill kroner i 2019. Budsjettet til oppvekst og integrering er tilsvarende redusert med et beløp på 

5,1 mill kroner som følge av nedgang i bosettinger.  

Et evt. vedtak om å ta imot nye flyktninger vil ikke få konsekvenser for budsjett 2019 da inntekter og 

utgifter vil balansere ved 1. års tilskudd.  

 

Pensjon – prinsipp for føring av premieavvik/aktuarberegning 
Spydeberg kommune har sju års amortisering av premieavvik. Det vil si at premieavvik føres i 
driftsregnskapet med motpost i balanseregnskapet det året det oppstår og amortiseres så over sju 
år. Summen som føres i balansen det ene året føres tilbake i driftsregnskapet over sju år. Det som 
ikke føres i drift de enkelte år blir stående i balansen som pensjonsgjeld. Kommunen fører 
premieavviket etter § 13-4, pkt. c.  
 

Netto kapitalutgifter 
Netto kapitalutgifter for 2019 er 20,15 mill kroner.  Dette er noe lavere enn inneværende år som 
følge av blant annet noe reduserte avdragsutgifter, økte kapitalinntekter fra selvkost og budsjettert 
utbytte fra Østfold Energi i tråd med utbyttepolitikken fra selskapet.  
  
Netto kapitalutgifter består av følgende: 

 

Det er videre lagt opp til en forsiktig økning i renter og avdrag i økonomiplanperioden ut fra en 

stigende styringsrente fram mot 2022 på 1,25 %-poeng til 2,0 % fra dagens nivå. Det er også lagt inn 

utbytte fra Østfold Energi på 0,9 mill kroner i 2019 og videre i perioden i tråd med utbyttepolitikken i 

Østfold Energi. 

Vekting av lån 
Kommunelovens § 50 nr. 7 sier at kommunenes anleggsmidler skal vektes for å avklare om de 

budsjetterte avdrag på lån dekker de krav som loven stiller. Gjenstående løpetid for kommunenes 

samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler. 
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Bestemmelsen om låneavdrag bygger på et prinsipp om at det skal være sammenheng mellom 

levetid på kommunenes eiendeler av varig verdi og den gjennomsnittlige løpetid på kommunens 

innlån. Lånegjelden skal avdras jevnt og planmessig. Lånegjeld som benyttes i denne vekting er 

summen av ordinære lån knyttet til investeringer.  

Kommunen kan vedta å innbetale mer i årlige avdrag enn minimumsgrensen, men aldri mindre. Pga. 

den økonomiske situasjonen og utfordringene med å saldere budsjettet har rådmannen valgt å 

budsjettere med minimumsavdrag, som for 2019 er beregnet til 14,01 mill kroner for Spydeberg 

kommune.  

Budsjett- og regnskapsforskriftene sier at finansieringen av investeringsbudsjettet skal sees under 

ett. Rådmannen velger allikevel å indikere hvilke prosjekter som er tenkt lånefinansiert for 2019: 

 

  

Investeringer Brutto Nye lån

Ubrukte 

lån Mva

Bruk av 

fond Tilskudd

 Betaling 

av andre

Salgsinnt

ekter

Sum 

finansiering

IKT-investeringer 2 200       1 760       440           2 200             

Egenkapitalinnskudd KLP 1 100       1 100       1 100             

Ny skole, omregulering og kjøp av arealer 10 000     10 000     10 000          

Lyd, luft og lys i kommunale bygninger 200           160           40             200                

Tiltak i grøntstrukturplan 220           176           44             220                

Oppgradering av kommunale veier 1 000       800           200           1 000             

Oppgradering av veinettet ifbm. Hovedplan VA 800           650           150           800                

Tiltak trafikksikkerhetsplanen 3 850       1 095       570           2 185       3 850             

Boligområde Tronstad 500           500           500                

Gang- og sykkelveg Løvestad - Knapstad 2 000       2 000       2 000             

Gang- og sykelveg Hovin-Holli 21 700     4 340       17 360     21 700          

Kjøp eierandel og tilskudd Myrberg 550           550           550                

Bibliotek på  bakkeplan (NAV inn i rådhuset) 10 000     8 000       2 000       10 000          

Avfallshåndtering kommunehus 300           250           50             300                

Ny terasse Grinitun 120           100           20             120                

Skur, Blomsterenga barnehage 150           130           20             150                

Gatelys/skifte av veilys 2 200       1 780       420           2 200             

Områderegulering Sentrum 600           600           600                

Utvidelse av Hovin kirkegård 5 000       4 000       1 000       5 000             

Digitalisering av arkiv landbruk 300           80             60             160           300                

Fiber Mørk 500           500           500                

Oppgradering av Hovin skole 400           350           50             400                

Nye tilpassede boliger Griniveien 1 000       750           250           1 000             

Idrettshall 500           420           80             500                

Sum kommunale investeringer 65 190     27 625     7 026       9 734       1 100       19 705     -           -           65 190          

Investeringer Brutto Nye lån

Ubrukte 

lån Mva

Bruk av 

fond Tilskudd

 Betaling 

av andre

Salgsinnt

ekter

Sum 

finansiering

Tiltak ihht. vannmiljø og avløpsplan 500           500           500                

Lundsåsen - sanering V/A 250           250           250                

Hovedledning VA Fossumskogen 1 500       1 500       1 500             

Nedre Damvei - saneringsplan 500           500           500                

VA Hovin til Hovs plass 4 000       4 000       4 000             

Vannledning Solbakken - Sundby - Knapås 2 500       2 500       2 500             

Ny varebil 550           550           550                

Sanering VA Wilsesvei 2 500       2 500       2 500             

Tiltak ihht. genralplan vannmiljø VA i sentrum 3 000       3 000       3 000             

Ombygging av overvåkningssystemer 1 000       1 000       1 000             

Nødstrømsaggregat 200           200           200                

Avløp Solbergfoss 11 100     11 000     100           11 100          

Råvannsinntak 157           157           157                

Ombygging renseanlegget 8 500       8 500       8 500             

Sum selvfinansierende investeringer 36 257     11 000     25 257     -           -           -           -           -           36 257          

Totale investeringere 101 447   38 625     32 283     9 734       1 100       19 705     -           -           101 447        
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Avsetning og bruk av fond 

Avsetning og bruk av fond 
Det foreslås avsatt 6,88 mill kroner til å styrke disposisjonsfondet og 2,73 mill kroner til bundet 

driftsfond. Det foreslås videre å bruke 3,88 mill kroner av bundne driftsfond. Dette er i hovedsak 

knyttet til VA-områdene for å gå inn i Indre Østfold kommune på lik linje med de øvrige 4 kommuner 

med et selvkostfond tilnærmet i 0. Det jobbes med å samordne avgiftsnivået for Indre Østfold 

kommune fra 01.01.2020. 

Til fordeling 
Når netto kapitalutgifter på 20,15 mill kroner og netto avsetninger på 5,73 mill kroner er fratrukket 

de frie inntektene som skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og frie overføringer på samlet 320,627 

mill kroner, gjenstår til drift i virksomhetene netto 294,751 mill kroner. Dette er netto driftsutgifter 

på kommunens enheter.  

 

Andre forhold 

Kompensasjon for særlig ressurskrevende brukere 
Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere, kan 

søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Det er i statsbudsjettet 

foreslått en økning av innslagspunktet med 50 000 kroner/person, til 1 320 000 kroner.  Dette vil 

utgjøre om lag 500 000 kroner for Spydeberg kommune. Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 

80 %.  

Samtidig endres antall brukere og brukersammensetningen slik at anslaget endres fra 16,847 mill 

kroner i 2018 til 14,983 mill kroner i 2019. Nivået er videreført i økonomiplanperioden, men faktisk 

nivå vil avhenge av statlige signaler og antall brukere og tjenestenivå. 

Utvikling i disposisjonsfond 
Spydeberg kommunes ubundne driftsfond er etter avlagt regnskap 2017 på 10,18 mill kroner. 

Prognosene for 2018 tilsier en styrking på 7,0 mill kroner inneværende år. Dette er et marginalt 

disposisjonsfond som må styrkes. Det er ikke funnet rom for å styrke dette i den grad som er skissert 

i handlingsreglene, men det er lagt til grunn en styrking gjennom økonomiplanperioden i tråd med 

handlingsreglene vedtatt av fellesnemnda. Dette forutsetter at Spydeberg kommune klarer å 

iverksette sparetiltak og ta ut effektiviseringsgevinster i økonomiplanperioden, samt at det ikke 

gjøres kortsiktige disponeringer med bruk av disposisjonsfondet. 

 

 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager 
Driftstilskudd pr. barn til private barnehager for 2019: 

- Store barn   81 179 

- Små barn 176 023 

I tillegg er private barnehager berettiget et kapitaltilskudd pr heltidsplass. Spydeberg kommune 

benytter nasjonale satser. Disse er foreløpig ikke offentliggjort, men satsene for 2018 var som følger: 
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Forslag til sentrale prioriterte driftstiltak 2019-2022 inkl. øk. konsekvenser (netto) 
1.000-kroner 

Nr. Driftstiltak – rådmannens forslag 2019 2020 2021 2022 Enhet/finansiering 

1. Digitalisering av arkiv 230    Stab, drift 

2. Økte IKT-kostnader 3.600 3.000 3.000 3.000 Stab, drift 

3. Tiltak barnevernet 3.200 3.200 3.200 3.200 Oppv & integr., drift 

4. Barnehagekap. (helårseffekt 2019:2018+ny avdeling 2019) 4.200 5.900 5.900 5.900 Barnehage, drift 

5. Økt tilskudd til private barnehager 1.000 1.000 1.000 1.000 Barnehage, drift 

6. Økte kostnader Mortenstua skole 1.000 1.000 1.000 1.000 Skole felles, drift 

7. Lærernorm 750 750 750 750 Skoler, drift 

8. Økt sosialhjelp 760 760 760 760 NAV, drift 

9. Kriseteam 300 300 300 300 Rus og psyk., drift 

10. Oppmåling og regulering 400 400 400 400 Forvaltning, drift 

11. Innsatsteam i hjemmebaserte tjenester 950 950 950 950 Hjemmeb.Oms.drift 

12. Etablering av vikarpool 500 500 500 500 Hjemmeb.Oms.drift 

13. Teamkoordinator 675 675 675 675 Hjemmeb.Oms.drift 

14. Ressurser Griniveien og Nordmyrveien 1.100 1.100 1.100 1.100 Hjemmeb.Oms.drift 

15. Kjøp av sykehjemsplasser 2.500 2.500 2.500 2.500 Sykehjem,drift 

16 Økte vedtak hjemmebaserte tjenester 1.300 1.300 1.300 1.300 Hjemmeb.Oms.drift 

17.  Økte overføringer til Helsehuset og Krisesenteret 800 800 800 800 Stab, drift 

18. Hjelpemiddelteknikker 175 175 175 175 Sykehjem, drift 

Innarbeidet i budsjettskjema 1B 

 

Forslag til besparelses- og effektiviseringstiltak i  drift 2019-2022 inkl. økonomiske 

konsekvenser (netto) 
1.000-kroner 

Nr. Innsparingstiltak – forslag/kommunestyrets vedtak 2019 2020 2021 2022 Enhet 

1. Frigjorte lønnsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 Stab, 

2. Reduserte kostnader VO og integreringstilskudd 5.100 5.100 5.100 5.100 Oppv & integr 

3. Økte inntekter v/utleie 2.000 2.000 2.000 2.000 Rus og psyk. 

4. Økt inntekt/vederlagsbetaling 600 600 600 600 Sykehjem 

5. Innsparinger årsverk 1.950 1.950 1.950 1.950 SIO 

6. Omprioriterte ressursbruk innenfor helse- og velferd 10.800 10.800 10.800 10.800 SIO 

7. Uspesifiserte innsparinger  2.275 2.090 2.283 Politikk 

8. Uspesifiserte innsparinger  276 419 786 Stab 

9. Uspesifiserte innsparinger  1.053 1.955 3.872 Oppvekst&utd. 

10. Uspesifiserte innsparinger  216 327 563 Helse&velferd 

11. Uspesifiserte innsparinger  468 607 900 Teknikk&samf. 

12. Uspesifiserte innsparinger  1.367 2.073 3.570 SIO 

Innarbeidet i budsjettskjema 1B 
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Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 1A 

Budsjettskjema 1A - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplanen 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue 152 464 153 806        155 985        159 775        161 050        162 340        163 640        

Ordinært rammetilskudd 46 807 50 692          50 692          129 506        165 980        167 310        168 650        

Skatt på eiendom 7 967 7 260            7 260            7 260            7 260            7 260            7 260            

Andre direkte eller indirekte skatter 22 20                  20                  20                  20                  20                  20                  

Andre generelle statstilskudd 32 394 31 841          31 841          24 066          24 066          24 066          24 066          

Sum frie disponible inntekter 239 654 243 619 245 798 320 627 358 376 360 996 363 636

Renteinntekter og utbytte 10 374 8 891 8 891 12 897          13 073 13 849 14 204

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 16 021 15 494 15 494 19 032          19 939 24 156 28 020

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 15 839 17 146 15 646 14 013          15 302 16 223 19 657

Netto finansinnt./utg. -21 487 -23 749 -22 249 -20 148 -22 168 -26 529 -33 473 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 504 7 001 7 001 6 880            8 303 8 304 8 349

Til bundne avsetninger 6 249 0 0 2 726            0 0 0

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 3 989 767 891 3 878            0 0 0

Netto avsetninger -2 763 -6 234 -6 110 -5 729 -8 303 -8 304 -8 349 

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift 215 404 213 636 217 439 294 751 327 905 326 163 321 814

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 215 404 213 636 217 439 294 751 327 905 326 163 321 814

Mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 1B 

 

 

Budsjettskjema 1B - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

1000 Folkevalgte 8 579 8 430 8 430 8 686 6 411 6 596 6 403

Politikk 4 527 4 378 4 378 4 596 2 368 2 531 2 365

Kirke 4 052 4 052 4 052 4 090 4 043 4 065 4 038

2000 Stab 20 878 19 493 20 243 24 025 23 749 23 606 23 239

4000 Oppvekst og utdanning 150 361 144 449 146 649 151 717 150 664 149 762 147 845

PPT 0 0 0 0 0 0 0

Barnehage og ingastua 46 639 45 479 47 679 51 053 52 146 51 834 51 170

Skole felles 15 365 15 112 15 112 16 899 16 705 16 605 16 392

Ungdomsskolen 17 836 18 055 18 055 16 282 16 095 15 998 15 794

Hovin skole/SFO 21 981 22 133 22 133 22 710 22 449 22 314 22 029

Spydeberg skole/SFO 13 276 13 457 13 457 14 613 14 445 14 358 14 175

Oppvekst og integrering 35 264 30 213 30 213 30 160 28 825 28 652 28 285

3000 Helse og velferd 18 696 17 750 18 599 18 776 18 560 18 449 18 213

Administrasjon 4 370 4 743 4 743 4 559 4 507 4 480 4 422

NAV 10 238 9 651 10 051 10 486 10 365 10 303 10 171

Rus og psykiatri 804 596 1 045 949 938 932 921

Medisinsk rehabilitering 1 491 1 543 1 543 1 543 1 525 1 516 1 497

Vollene 1 284 832 832 844 834 829 819

Friskliv 509 385 385 395 390 388 383

5000 Teknikk og samfunn 21 059 22 964 22 844 23 547 23 079 22 940 22 647

Administrativ støtte 1 099 2 142 2 047 2 172 2 147 2 134 2 107

Forvaltning 1 470 1 910 1 870 2 350 2 125 2 113 2 086

Samfunn 10 784 11 108 11 691 11 248 11 119 11 052 10 911

Drift og vedlikehold 9 278 7 587 7 019 7 817 7 727 7 681 7 582

Landbruk -1 572 217 217 -40 -40 -39 -39

Byggesak 0 0 0 0 0 0 0

VAR og feiing 0 0 0 0 0 0 0

6000 SIO -4 169 550 674 68 000 105 442 104 809 103 468

Administrasjon 5 707 955 955 -2 104 -2 080 -2 067 -2 041

Bygg og renhold 3 955 4 345 4 345 4 380 4 330 4 304 4 249

Stab og finans -122 798 -125 458 -125 458 -51 027 -12 218 -12 145 -11 989

Rus og psykiatri 15 179 16 979 16 979 15 286 15 110 15 020 14 827

Hjemmebasert omsorg 59 056 68 363 68 487 62 776 62 054 61 682 60 893

Sykehjem 34 732 35 366 35 366 38 689 38 246 38 015 37 529

Effektiviseringsbehov

Sum fordelt 215 404 213 636 217 439 294 751 327 905 326 163 321 814

Sum til fordeling i budsjettskjema 1A 215 404 213 636 217 439 294 751 327 905 326 163 321 814
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Investeringsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 2A 

 

 

Budsjettskjema 2A - Invest Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
beløp i hele 1000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 62 959 85 214 91 542 100 347 62 900 197 200 168 200

Utlån og forskutteringer 2 044 0 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 1 275 1 000 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Avdrag på lån 1 748 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 421 8 950 8 950 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 68 447 96 864 103 192 103 147 65 800 200 200 171 300

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 38 244 49 938 54 146 70 908 51 510 154 560 135 360

Inntekter fra salg av anleggsmidler 585 12 000 12 000 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 13 258 21 425 21 425 19 545 5 440 5 200 0

Kompensasjon for merverdiavgift 9 474 8 001 8 221 9 734 5 950 37 440 32 840

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 093 4 500 6 400 1 860 1 700 1 700 1 700

Andre inntekter 2 204 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 66 858 95 864 102 192 102 047 64 600 198 900 169 900

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 1 589 1 000 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400

Sum finansiering 68 447 96 864 103 192 103 147 65 800 200 200 171 300

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 2B 

 

Budsjettskjema 2B - Invest

beløp i hele 1000 kroner

Nr. / Område 2019 2020 2021 2022

Må-prosjekter

1 IKT-investeringer 2 200 2 200 2 200 2 200

2 Egenkapitalinnskudd KLP 1 100 1 200 1 300 1 400

3 Ny skole, omregulering og kjøp av arealer 10 000 160 000 160 000

4 Lyd, luft og lys i kommunale bygninger 200 200 200 200

5 Tiltak i grøntstrukturplan 220

6 Oppgradering av kommunale veier 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Oppgradering av veinettet ifbm. Hovedplan VA 800 800 800 800

8 Tiltak trafikksikkerhetsplanen 3 850 1 500

9 Boligområde Tronstad 500

10 Gang- og sykkelveg Løvestad - Knapstad 2 000

11 Gang- og sykelveg Hovin-Holli 21 700

12 Kjøp eierandel og tilskudd Myrberg 550

13 Bibliotek på  bakkeplan (NAV inn i rådhuset) 10 000

14 Avfallshåndtering kommunehus 300

15 Ny terasse Grinitun 120

16 Skur, Blomsterenga barnehage 150

17 Gatelys/skifte av veilys 2 200

18 Områderegulering Sentrum 600

19 Utvidelse av Hovin kirkegård 5 000 10 000 10 000

20 Digitalisering av arkiv landbruk 300

21 Fiber Mørk 500

VA

22 Tiltak ihht. vannmiljø og avløpsplan 500 500

23 Lundsåsen - sanering V/A 250 6 800

24 Hovedledning VA Fossumskogen 1 500

25 Nedre Damvei - saneringsplan 500

26 VA Hovin til Hovs plass 4 000

27 Vannledning Solbakken - Sundby - Knapås 2 500 2 500

28 Ny varebil 550

29 Sanering VA Wilsesvei 2 500

30 Tiltak ihht. genralplan vannmiljø VA i sentrum 3 000 10 000 10 000 4 000

31 Ombygging av overvåkningssystemer 1 000 3 000

32 Nødstrømsaggregat 200

33 Avløp Solbergfoss 11 100

34 Råvannsinntak 157

35 Ombygging renseanlegget 8 500

Må, men kan vente prosjekter

36 Oppgradering Hovin skole 400

37 Nye tilpassede boliger i Griniveien 29 1 000 13 000 13 000

38 Ny idrettshall 500

VA-prosjekter

39 Spillvann Høgda 4 600

40 Forprosjekt rehab. gammel vannledning Lysern - Ligot 6 000

41 Ombygging avløpspumpestasjon Åsland 800

Sum investeringer i anleggsmidler fra budsjettskjema 2A 101 447 64 100 198 500 169 600

Kan, prosjekter

Hovin kirke - restaurering vinduer 250

Hovin kirkested - Restaurere tak stabbur (festeinntekter) 150

Spydeberg kirkegård - Opprette navnet minnelund (overskytende festeinntekter)200

Ferdigstille malerarbeid inne i Spydeberg kirke 200

Hovin og Spydeberg kirker - universell utforming (Moens legat) 100

Spydeberg kirke - reparasjon av vinduer på grunn av fuktdannelse 100

Spydeberg kirke - sikring og konservering av kirkekunst

Spydeberg kirkegård - reparasjon av mur

Tilrettelegging med terassering ny kirkegård fra 1997

Sum 101 697 64 200 198 500 169 600

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
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Rådmannens merknader til investeringene: 
1) IKT-investeringer innenfor skole og generelt  

2) Egenkapitalinnskudd KLP, økte pensjonsmidler til forvaltning, krever økt egenkapitalkrav hos 

KLP. 

3) Ny skole, omregulering og kjøp av arealer.  

4) Lyd, luft og lys i kommunale bygninger. Utbedring av prioriterte tiltak etter vernerunder. 

5) Tiltak i grøntstrukturplan. Opparbeiding av humlevennlig eng på Løvestad. Supplering av  

 beplantning i Sentrum. 

6) Oppgradering av kommunale veier. Gjennomføring av større oppgradering av veiene som ikke  

 går på drift. 

7) Oppgradering av veinettet ifbm. Hovedplan VA. Midler for å oppgradere veien i forbindelse med  

 sanering av VA. 

8) Tiltak trafikksikkerhetsplanen. Bygging av fortau i Wilses vei og Arnoldts vei.  

9) Boligområde Tronstad. Reguleringsplan av nytt boligfelt ferdigstilles. 

10) Gang- og sykkelveg Løvestad – Knapstad. Planarbeid av gang- og sykkelvei fra Løvestad til 

Knapstad. 

11) Gang- og sykkelveg Hovin-Holli. Bygging av gang- og sykkelvei langs Lyserenveien fra Hovin skole 

til Holli.  

12) Kjøp eierandel og tilskudd Myrberg. Kjøpt av eierandel i skihytta. 

13)  Bibliotek på bakkeplan (NAV inn i rådhuset). Flytting av bibliotek/innbyggertorg til Fjellheim og  

 NAV for 5K til kommunehuset. Tilpassing av lokalene. 

14) Avfallshåndtering kommunehus. Ombygging til nedgravd avfallskonteinere. 

15) Ny terrasse Grinitun. Bygging av ny terrasse. 

16) Skur, Blomsterenga barnehage. Leskur. 

17) Gatelys/skifte av veilys. NVE krever at alt veilysanlegg over 1000W skal ha strømmåler. Alle skap  

med unntak av de på Vollene (er allerede målt) må byttes ut. Samtidig må også ca. 3000 m kabel 

byttes. 

18) Områderegulering sentrum nord. Områderegulering av stasjonsområdet.  

19) Utvidelse av Hovin kirkegård. Begynne bygging av nordre alternativ for kirkegården. 

20) Digitalisering av arkiv landbruk. Fra papir til digitalt. 

21) Fiber Mørk. Samarbeid med Skiptvet, Våler og Skiptvet Digital AS om framføring av fiber fra  

 Spydeberg kirke til Mørk. Viktig i forbindelse med O-VM. Oppnår redundans ved framføring av  

fiber videre fra Mørk til Kirkebygda i Våler. Fra Kirkebygda i Våler ligger det fiber til 

internasjonalt nettverk i Moss. 

 
VA  
22) Tiltak ihht. vannmiljø og avløpsplan. Akutte forbedringer av vann- og avløpsanlegg som ikke 

går på drift. 
23) Lundsåsen - sanering V/A. Sanering VA i deler av Lundsåsen. 
24) Hovedledning VA Fossumskogen. Sanering av kommunale VA ledninger. 
25) Nedre Damvei – saneringsplan. Oppussing i 2019 etter sanering VA i 2018. 
26) VA Hovin til Hovs plass. Forlengelse av ny hovedledning for vann og etablering av  

avløpsledning i forbindelse med gang- og sykkelvei langs Lyserenveien. 
27) Vannledning Solbakken - Sundby – Knapås. Legging av ny vannledning fra Knapås og  

nordover. Gammel vannledning er av svært dårlig forfatning og det har vært flere  
ledningsbrudd hvert år. 

28) Ny varebil. Ny bil til drift VA. 
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29) Sanering VA Wilsesvei. Sanering av VA i deler av Wilses vei og Nedre Damvei. 
30) Tiltak ihht. generalplan vannmiljø VA i sentrum.  Oppgradering av kommunale VA ledninger i 

forbindelse med utbygging i sentrum. 
31) Ombygging av overvåkningssystemer. Nødvendige endringer for å tilfredsstille krav ift.  

overvåking og rapportering på vann og avløp samt driftskontroll. 
32) Nødstrømsaggregat. Krav om nødstrømsforsyning på kritiske deler av anlegget. 
33) Avløp Solbergfoss. Forberede bygging i 2020 med blant annet grunneieravtaler i 2019. 
34) Råvannsinntak. Bedre sikkerheten på råvannsinntaket med å ha 2 separate inntaksledninger. 
35) Ombygging renseanlegget. Ombygging av renseanlegget for å sikre leveringssikkerheten og  

kvaliteten innenfor dagens maks leveransevolum 200 m3/t. 
   

Må, men kan vente prosjekter   

36) Oppgradering Hovin skole. Større tiltak på barneskolen som ikke går på drift.  
37) Nye tilpassede boliger i Griniveien 29. Samlokaliserte boliger for personer med hjelpebehov. 

Forprosjekt og ferdigstille reguleringsplan i 2019.  
38) Ny idrettshall. Utredning samtidig som for barneskole. 
   
 VA-prosjekter  
39) Spillvann Høgda. Etablering av selvfallsledning fra Arnolds vei til Fossum. 
40) Forprosjekt rehabilitering gammel vannledning Lysern – Ligot. Sanere/oppgradere gamle 

ledninger fra Vøien til Ligot slik at en sikrer vanntilførsel til Solbergfoss og Hovin kirke samt ha 
tilstrekkelig kapasitet til å kunne dekke kortvarig leveranse til sentrum via Skaugs plass. 

41) Tiltak ihht. Generalplan VA. Oppgradering av kommunale VA ledninger i forbindelse med 
utbygging i sentrum. 

42) Ombygging avløpspumpestasjon Åsland. 
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Rådmannens innledning 
Trøgstad kommune har i løpet av 2018 ferdigstilt en rekke av de vedtatte 
investeringsprosjektene og vil i 2019 fortsette å sluttføre flere. I 2019 vil 
torget stå ferdig og «Torvet bok og mer» vil få et flott uteareal i tilknytning 
til innbyggertorget. Videre vil oppvekstområdene Skjønhaug, Båstad og 
Havnås være gode læringsarenaer som også innbyr til ulike 
helsefremmende aktiviteter for barn og voksne. Investeringene i omsorgs-
bygg er et godt grep i forhold til at antall eldre øker. Oppgradering og 
nybygg innenfor skole, kultur, idrettshall og barnehage gir en betydelig økt attraktivitet for 
bokommunen Trøgstad og legger et godt grunnlag for å tiltrekke seg flere barnefamilier. Dette er en 
ønsket utvikling både i forhold til befolkningsvekst og en bedre alderssammensetning.  

Den langsiktige økonomiske gevinsten av investeringene vil vise seg framover. Investeringsløftet har 
gitt Trøgstad stor lånegjeld. Denne toppet seg i 2018, men reduseres med ca. 100 millioner i 2019. 
Lånegjelden er allikevel høy og krever årvåkenhet. Den innførte eiendomsskatten bidrar til å dekke 
noe av utgiftene, samtidig vil rådmannen kontinuerlig søke etter muligheter for å redusere 
driftsutgiftene der dette ikke forringer tjenestekvaliteten. En fortsatt tett og god dialog mellom 
politisk og administrativt nivå er en av forutsetningene for å lykkes i denne prosessen.  

Kommuneplanen for 2018 – 2029 er vedtatt og folkehelse er det overordnede mål. En innbygger-
konkurranse i 2017 resulterte i slagordet: «Trivelige Trøgstad – Frisk og fri i bygda mi», med de tre 
overordnede delmålene: Det skal være enkelt å velge det som fremmer helse og livskvalitet. 
Helsefremmende og forebyggende arbeid skal være førende for kommunens arbeid. Trøgstad skal 
være et helsefremmende lokalsamfunn.  

Vi ser et samfunn hvor forskjellene i levekår øker og hvor et økende antall innbyggere strever med 
ulike utfordringer. For å kunne møte disse utfordringene er Trøgstad kommune opptatt av å 
tilrettelegge for god livskvalitet blant annet gjennom tidlig innsats og forebygging. Dette for å sørge 
for at kommunen også framtidig har tilstrekkelig sosial bærekraft til å ivareta innbyggernes ulike 
behov. Fokuset på folkehelse går derfor som en «rød tråd» i de prosjektene som Trøgstad nå 
gjennomfører, både i investeringsprosjektene og i de folkehelseprosjektene som gjennomføres i flere 
virksomheter. Kommunen er også opptatt av å jobbe for inkludering og forebygging av utenforskap. I 
dette arbeidet er det avgjørende med et godt samarbeid med frivilligheten. Kommunen vil fortsette å 
ta en aktiv rolle sammen med lag og foreninger gjennom å tilrettelegge for gode 
medvirkningsprosesser og samskaping for å finne og gjennomføre gode løsninger.     

Det er flott å kunne konstatere at sykefraværet fortsatt er på vei ned! Trøgstad kommune 
skal være en helsefremmende arbeidsplass og det jobbes aktivt med mestringsledelse og 
medarbeiderskap. Trøgstad deltar i NED prosjektet, et samarbeidsprosjekt mellom NAV og 
kommunene i Indre Østfold. Prosjektet oppleves positivt for alle som deltar.   
 
Sammen med Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg er Trøgstad nå godt i gang med å bygge Indre 
Østfold kommune og vi bidrar med ressurser i form av økonomi- og mannskap i dette arbeidet. 
Trøgstad kommune har dyktige, utviklingsorienterte ansatte som nå med stor arbeidskapasitet er 
med på å forme den nye kommunen. Samtidig skal Trøgstad driftes med god kvalitet; dette er både 
krevende og spennende. Rådmannen er opptatt av at vi alle ser og hjelper hverandre i denne tiden.  

Trøgstad, 31.10.2018 
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Kommunestyrets vedtak når det foreligger 
Spesifikk for hver kommune 
 
 

Kommunens overordnede strategier og mål 
Kommuneplan for perioden 2018-2029 ble vedtatt av Trøgstad 

kommunestyre 07.02.18. Nedenfor beskrives hovedmål og delmål fra 

kommuneplanens samfunnsdel:  

 

Folkehelse – overordnet mål 

En innbyggerkonkurranse i januar 2017 resulterte i følgende 
slagord: 

• Trivelige Trøgstad – Frisk og fri i bygda mi 

Delmål: 

☺ Det skal være enkelt å velge det som fremmer helse og livskvalitet. 
☺ Helsefremmende og forebyggende arbeid skal være førende for kommunens arbeid. 
☺ Trøgstad skal være et helsefremmende lokalsamfunn. 

 

Mål for befolkningsutvikling 

Hovedmål: Befolkningsvekst med hovedvekt på barnefamilier skal bidra til balansert 
alderssammensetning. 

Delmål: 

 Styrke kommunens attraktivitet som bo- og oppvekstkommune. Folketallet skal øke med 
minimum 1,5% i året. 

 Innflyttere skal inkluderes i lokalsamfunnet. 
 Skjønhaug skal ha et levende bo- og forretningssentrum som dekker innbyggernes daglige 

innkjøps- og servicebehov og gir opplevelse for innbyggere og tilreisende. 
 

Mål for bærekraftig utvikling 

Hovedmål: Trøgstadsamfunnet skal forvalte kommunens ressurser til beste for dagens og kommende 
generasjoner. 

Delmål: 

Natur og miljø 

 Klima: Trøgstad kommune skal drives miljøvennlig og redusere utslipp av klimagasser innen 
egen organisasjon og være tilrettelegger og forbilde. 

 Klimatilpassing: Trøgstad kommune skal være forberedt på utfordringene som følge av 
endret klima. 

 Jordvern: Nedbygging av dyrket og dyrkbar mark skal unngås med mindre nytten er høy for 
samfunnet. 

 Vann: Alt vann i Trøgstad skal være egnet for bading og fisking. 
 Biologisk mangfold: Ivareta kommunens biologiske mangfold. 

https://www.trogstad.kommune.no/getfile.php/4210977.2014.qntlpsmljbizmb/Samfunnsdelen.pdfhttps:/www.trogstad.kommune.no/getfile.php/4210977.2014.qntlpsmljbizmb/Samfunnsdelen.pdf
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Kommuneorganisasjonen 

 God og stabil tjenesteyting og verdiforvaltning. 
 Sunn kommuneøkonomi. 
 Attraktiv arbeidsplass. 

 

Næringsutvikling og kommunikasjon 

 Vekst i antall arbeidsplasser lokalt og regionalt. 
 Kommunen tilrettelegger for næringsutvikling. 
 Kommunen skal tilrettelegge for fritidsbebyggelse. 
 Kommunen skal ha tilfredsstillende infrastruktur for næringsliv og innbyggere. 

 

Mål og strategier for oppvekst  

Hovedmål: Barn og unge skal gis gode vilkår for læring og utvikling. 

Delmål: 

 Barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene 
sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. 

 Barn og unge skal ha en trygg og utviklingsfremmende oppvekst. 
 Barn og unge skal lære og utvikle sine evner optimalt gjennom hele utdanningsløpet, og 

fullføre videregående skole med tilfredsstillende resultater. 
 Trygg og engasjert ungdom. 

 

Mål og strategier for omsorg  

Hovedmål: Fra omsorg - til mestringsperspektiv – med fokus på nytenkning og innovasjon. 

Delmål: 

 Brukerne skal få gode helse- og omsorgstjenester med riktig kvalitet og ressursbruk. 
 Brukerne skal få mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt 

tilværelse i fellesskap med andre. 
 Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. 
 God bolig- og institusjonsplanlegging. 

 

Mål og strategier for kultur  

Hovedmål: Kultur for alle. 

Delmål: 

 Kulturskolen skal være en ressurssentral for kommunen og en skole som tilbyr undervisning 
med god kvalitet i kunst og kulturfag til alle barn og unge. 

 Lag og foreninger styrkes som bærebjelken i vårt lokale kulturliv. 
 Biblioteket skal være en aktiv kunnskaps- og kulturformidler. 
 Kultur i et folkehelse- og samfunnsutviklingsperspektiv. 

 

Økonomiske forutsetninger – årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022  
Kommuner har forskjellig befolkningssammensetning, geografi og størrelse. Dette gir ulike behov for 

organisering av tjenester, og innebærer at kommunene må ha rom til å finne gode løsninger som er 
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tilpasset lokale forhold. Regjeringen legger derfor til grunn at kommunesektoren i stor grad skal være 

rammefinansiert. 

Rammetilskuddet til kommunesektoren fordeles gjennom inntektssystemet. Den overordnede 

målsettingen med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger, slik at 

forholdene legges best mulig til rette for et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. 

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter 

på om lag 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 %. Det er foreslått at veksten i sin helhet tildeles 

kommunene, og at fylkeskommunens inntekter holdes reelt uendret sammenliknet med 2018. Av 

veksten begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplan på rusfeltet, 100 mill. kroner er begrunnet 

med opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig 

innsats i skolen. 

Som følge av vedtaket om at Trøgstad skal inngå i ny kommune fra 2020 mottar kommunen ca. 3,8 

mill. kr ekstra gjennom rammetilskudd for 2019 (totalt ca. 11,5 mill. kr for årene 2017-2019). Disse 

midlene opphører fra 2020. I tillegg kommer regionsentertilskudd med kr 734.000. Dette er en 

ordning som videreføres. 

Færre barnehagebarn, barn i grunnskolealder og eldre over 90 år medfører for 2019 en nedgang i 

rammeoverføring fra staten. Kommunen mottar derfor 5,1 mill. kr i inntektsgarantitilskudd. Dette er 

en overgangsordning for å gi kommunen tid til omstilling av tjenestetilbudet. 

Trøgstad kommune ser at det er et økende press på mange av kommunens tjenesteproduserende 

virksomheter. Dette gjelder særlig innenfor helse- og omsorgsområdene, hvor utgiftsbehovet hvert 

år øker mer enn veksten i de frie inntektene. Pensjonskassenes framskriving av pensjonskostnader 

viser betydelig økning i planperioden. Det vil være behov for strenge prioriteringer, effektiv 

tjenesteyting og stram økonomistyring framover.  

Trøgstad kommune innførte eiendomsskatt i 2013 for å kunne finansiere investeringer knyttet til 

ungdomsskole, barneskole, idrettshall, barnehage og noe ekstra vedlikehold. Gjennom økte drifts-

inntekter oppnådde man det ønskede handlingsrom ved at eiendomsskatten ble benyttet til å 

betjene renter og avdrag på økt lånegjeld, samt noe til ekstraordinært vedlikehold av bygg og anlegg. 

Allerede fra og med årsbudsjett 2015/økonomi- og handlingsplan 2015-2018 viste økonomiplanen 

negative netto driftsresultat i planperioden. Dette var en del av den langsiktige planen. I 2017 ble 

eiendomsskattesatsen endret fra 4‰ til 2‰, noe som slår ut på negativt netto driftsresultatet og 

gjør at perioden med negative netto driftsresultat vil vare lenger. Trøgstad kommune legger dermed 

fram et årsbudsjett 2019 og en økonomi- og handlingsplan for 2019-2022 med negativt netto 

driftsresultat i hele perioden.  

De siste års investeringer utløser spillemidler og husbanktilskudd. Disse vil bli benyttet til ekstra-

ordinære avdrag på lånegjeld. Likeledes vil salgsinntekter ved omsetning av omsorgsboliger bli 

benyttet til ekstra avdrag på lånegjeld. Det er beregnet at ekstraordinære avdrag vil utgjøre minst 

100 mill. kr og at midlene vil være mottatt innen 31.12.2019. Med dette synker samlet lånegjeld 

betraktelig. Det vises til planperiodens gjeldsgrader under handlingsregler i budsjettdokumentet. 

Driftsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 
Noter til budsjettskjema 1A - Drift 
Skatt på inntekt og formue 
Det er for 2019 budsjettert med en skatteinngang på kr 135.863.000. Dette innebærer en økning på 
ca. 2,7% i forhold til budsjetterte skatteinntekter i 2018. 
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Ordinært rammetilskudd 
Ordningen med løpende inntektsutjevning innebærer at oppdaterte skattetall legges til grunn for 
beregning av rammetilskuddet. Dette tilsier at dersom Trøgstad kommune får en skatteinngang 
under landsgjennomsnittet for år 2019, skal dette kompenseres i form av økt rammetilskudd. 
Summen av skatteinntekter og rammetilskudd skal derfor være relativt forutsigbar. 
 
For 2019 er følgende lagt til grunn for kommunens samlede budsjetterte rammetilskudd: 
 

 2019 

Rammetilskudd ekskl. inntektsutj. Kr  155.056.000,- 

Ordinært skjønnstilskudd Kr         500.000,-  

Netto inntektsutjevning Kr    19.255.000,- 

Sum rammetilskudd: Kr  174.811.000,- 

 
Skatt på eiendom 
Det er i budsjettforslaget for 2019 lagt opp til en eiendomsskatt i Trøgstad kommune med 2 ‰, noe 
som tilsvarer 6,1 mill. kr.  
 
Andre direkte eller indirekte skatter 
Under andre direkte eller indirekte skatter er det for 2019 budsjettert med kr 58.000 fra 
konsesjonsavgift. Beløpet avsettes til næringsfond. 
 
Andre generelle statstilskudd 
Av budsjettbeløpet på kr 3.319.000 gjelder kr 2.171.000 integreringstilskudd ved bosetting av 
flyktninger, mens kr 1.148.000 gjelder investerings- og rentekompensasjon for skoleanlegg og 
omsorgsbygg. 
 
Renteinntekter og utbytte 
Det er budsjettert med kr 3.077.000 i renteinntekter og utbytte. Av dette gjelder kr 800.000 utbytte 
fra Trøgstad Elverk. Resten av beløpet gjelder renteinntekter på kommunens bankinnskudd, renter 
fra Indre Østfold Brann og Redning IKS, forsinkelsesrenter og renter fra startlån. 
 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 
Trøgstad kommune har budsjettert med kr 500.000 i utbytte fra midler i utviklingsfondet, som pr. 
oktober 2018 er plassert i rentebærende papirer. 
 
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
Kommunens netto lånegjeld har økt kraftig som følge av omfattende investeringer innenfor bygg, 
vann og avløp. Ca. 100 mill. kr er kortsiktige lån knyttet til oppføring av boliger for heldøgns omsorg. 
Disse vil bli solgt i 2018 og 2019 og salgsinntektene vil bli benyttet til nedbetaling av renteeksponert 
lånegjeld. Kommunen har et renteutjevningsfond, som pr. 31.12.2018 vil ha en saldo på ca. 7,7 mill. 
kroner. 
 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 
Trøgstad kommune har ikke budsjettert med tap fra finansielle instrumenter i 2019. 
Avdrag på lån 
Kommunelovens § 50 nr. 7 sier at kommunens anleggsmidler skal vektes for å avklare om 
budsjetterte avdrag på lån dekker de krav som loven stiller. Kommunen kan vedta å betale mer i 
årlige avdrag enn minimumsgrensen, men aldri mindre. Minimumsgrensen er beregnet til kr 
12.685.987,- ut fra restverdi og gjenstående levetid på kommunens anleggsmidler pr. 31.12.17. 
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For 2019 er det innbakt følgende nye låneopptak: 
 

Formål 2019 

Prosjekt 7224: Bytte av pumpestasjoner vann 400 

Prosjekt 7227: Utskifting gamle vannledninger Skjønhaug sentrum 1.500 

Prosjekt 7228: Ledningsnett Grav - Festningsåsen 500 

 
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 
Trøgstad kommune har ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år som skal dekkes opp i 2019. 
 
Til ubundne avsetninger 
Det er for 2019 budsjettert med kr 2.604.000 til ubundne avsetninger. Dette gjelder avsetning av 
inntekter fra eiendomsskatt øremerket vedlikehold med kr 675.000, 1,6 mill. kroner til 
bygningsmessig vedlikehold, kr 325.000 til IKT-formål og kr 4.000 som gjelder rente tapsfond startlån. 
 
Til bundne avsetninger 
Det er budsjettert med kr 419.000 i avsetning til bundne fond, hvorav kr 58.000 gjelder 
konsesjonsavgift, kr 20.000 renter av fond vilt- og næringsfond og kr 341.000 selvkostfond innenfor 
vann- og avløpsområdet. 
 
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 
Det er ikke budsjettert med bruk av regnskapsmessig overskudd fra tidligere år i 2019. 
 
Bruk av ubundne avsetninger 
Det er budsjettert med bruk av kr 10.529.000 fra ubundne fond. Av dette gjelder kr 3.855.000 
premieavvik, kr 2.926.000 delkompensasjon for reduserte inntekter fra eiendomsskatt, kr 1.749.000 
fra flyktningfond til dekning av kommunens netto utgift til bofellesskap for enslige mindreårige 
flyktninger, kr 600.000 til lønn slekts- og bosettingshistorie, kr 500.000 til inventar og utstyr nytt 
bibliotek, kr 399.000 til IKT, kr 300.000 lønnstilskudd i helsetjenesten og kr 200.000 til 
rådmannsinitierte utviklingsprosjekter. 
 
Bruk av bundne avsetninger 
Det er budsjettert med bruk av kr 3.380.000 i bundne avsetninger. Av dette gjelder kr 1.237.000 
selvkostfond, kr 1.430.000 skjønnsmidler barnehage, 310.000 til ulike prosjekter innenfor 
kulturområdet, kr 213.000 bruk av næringsfond, kr 100.000 tilskudd til tilpasning og etablering og kr 
90.000 til delfinansiering av prosjektstilling rus. 
 
Overført til investeringsbudsjettet 
Det er budsjettert med en overføring på kr 1.540.000, hvorav kr 1.220.000 gjelder kommunens 
egenkapitalinnskudd i KLP og kr 320.000 avdrag på startlån. 
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Kommunalt tilskudd til private barnehager - satser 
De private barnehagene mottar kommunalt tilskudd ut fra kommunens to år gamle regnskap 
korrigert for bl.a. lønns- og prisvekst og pensjonskostnader og tillagt et administrasjonspåslag på 
4,3%. Kommunen skal fatte vedtak om satser for påfølgende tilskuddsår senest 31.10, og det er lagt 
til grunn følgende kommunale satser for 2019: 

 

Driftstilskudd – forslag til kommunale satser 2019 Satser  

Barn 0-2 år (kommunal sats) Kr 199.683 

Barn 3-6 år (kommunal sats) Kr   94.443 
 

Kommunen betaler i tillegg kapitaltilskudd etter nasjonale satser differensiert ut fra barnehagens 
byggeår. Det er etablert en overgangsordning med nasjonale satser knyttet til pedagognormen fram 
til utgiftene inngår i kommunens regnskapstall. De nasjonale satsene vil bli kunngjort i god tid før 
kommunen skal fatte vedtak om tilskudd. I Trøgstad kommune er det barnetall fra årsmelding pr. 
15.12.18, og egne tellinger pr. 01.03, 01.08 og 01.10.19 som legges til grunn for utmåling av det 
kommunale tilskuddet. Kommunen har i tillegg avsatt midler til å dekke søskenmoderasjon og øvrige 
moderasjonsordninger samt ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne i de private barnehagene. 
 
Forslag til prioriterte driftstiltak 2019-2022 inkl. øk. konsekvenser (netto): 

1.000-kroner 

Nr. Driftstiltak – forslag/kommunestyrets vedtak 2019 2020 2021 2022 Finans.kilde 

1. BOAK – tjenestetilbud (bo og aktivitet) 4.970 6.470 6.470 6.470 Drift 

2. Økte utgifter til Helsehuset inkl. TVT-team 478 478 478 478 Drift 

3. Økte utgifter til interkommunalt innkjøpssamarbeid 196 196 196 196 Drift 

4. Ny pedagog og bemanningsnorm barnehage 919 919 919 919 Drift 

5. Økt antall lærlingplasser (tilsv. 10,6 årsverk i 2019) 418 418 418 418 Drift 

6. Etablering av pedagogisk psykologisk tjeneste lokalt 200 200 200 200 Drift 

7. Etablering av psykososialt kriseteam (k-sak 17/18) 92 92 92 92 Drift 

8. Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter rus/psykiatri 150 150 150 150 Drift 

9. Opptrappingsplan rus 200 200 200 200 Drift 

10. Økte utgifter til IKT / Ikomm AS 2.000 2.000 2.000 2.000 Drift 

11. «Det er mitt valg» 100 -100 -100 -100 Drift 

12. Midler til digitalisering – kr 100,- pr. innbygger 533 -533 -533 -533 Drift 

13. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken  75 150 225 Drift 

14. Endrede driftsutgifter som følge av nye investeringer  394 394 394 Drift 

15. 211-barn må finansieres av løpende driftsinntekter  1.430 1.430 1.430 Drift 

16. Økte pensjonskostnader  2.000 4.600 6.200 Drift 

Driftstiltak uten finansiering (ikke prioritert rekkefølge):      

 Økt bemanning oppvekst (skoler, sfo og barnehager) 2.000 2.000 2.000 2.000 Drift 

 Øke vedlikeholdet av kommunale bygg og veier 1.550 1.550 1.550 1.550 Drift 

 Restaurering/store tiltak Trøgstad kirke 2019-22 5 – 10 mill. kr Inv./drift 

 Vasking og maling av Båstad kirke 200    Drift 

 Øke generelt driftstilskudd til Trøgstad Kirkelige Fellesråd 40 40 40 40 Drift 

 Inventar og aktivitetsutstyr ungdomsskolen 300    Drift 

 Inventar og utstyr til aktivitetstilbud i PULS-bygget 200    Drift 

 Oppgradering av utelekeplass og inneleker Skjønhaug bhg. 100 100   Drift 

 Økt ramme til privat fysioterapi 225 225 225 225 Drift 

 Økt helsesøsterressurs 0,8 årsverk 550 550 550 550 Drift 

 Økt grunnbemanning bogruppe 1 950 950 950 950 Drift 

Driftstiltak uten finansiering er ikke innarbeidet i budsjettskjema 1B 
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Forslag til besparelses- og eff. tiltak i drift 2019-2022 inkl. økonomiske konsekvenser (netto): 
1.000-kroner 

Nr. Innsparingstiltak – forslag/kommunestyrets vedtak 2019 2020 2021 2022 Finans.kilde 

1. Reduksjon i administrative stillinger  -1.800 -1.800 -1.800 Drift 

2. Renholdsfrekvens reduseres  -500 -500 -500 Drift 

3. Reduserte rente- og avdragsutgifter  -3 000 -3 000 -3 000 Drift 

4. Økte VA-gebyrer  -992 -1.496 -1.796 Drift 

5. Valgavvikling i 2021  -235 150 -150 Drift 

Innarbeidet i budsjettskjema 1B 
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Budsjettskjema 1A 

Budsjettskjema 1A - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplanen 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue 132 106 132 336                132 336                135 863                136 900                138 000                139 100                

Ordinært rammetilskudd 169 110 171 707                171 707                174 811                172 400                173 800                175 200                

Skatt på eiendom 6 067 6 000                    6 000                    6 100                    6 100                    6 100                    1 000                    

Andre direkte eller indirekte skatter 59 58                          58                          58                          58                          58                          58                          

Andre generelle statstilskudd 7 550 4 741                    4 741                    3 319                    3 244                    3 169                    3 094                    

Sum frie disponible inntekter 314 892 314 842 314 842 320 151 318 702 321 127 318 452

Renteinntekter og utbytte 4 802 2 860                    2 860                    3 077                    3 077                    3 077                    3 077                    

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 686 700                       700                       500                       500                       500                       500                       

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 6 892 8 562                    8 562                    8 565                    8 900                    9 475                    9 460                    

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 11 125 15 000                  15 000                  15 100                  12 300                  12 300                  12 200                  

Netto finansinnt./utg. -12 529 -20 002 -20 002 -20 088 -17 623 -18 198 -18 083 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 30 125 2 603                    10 516                  2 604                    2 603                    2 603                    1 928                    

Til bundne avsetninger 4 272 357                       357                       419                       80                          80                          80                          

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 19 552 0 13 713                  0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 11 576 7 277                    11 804                  10 529                  11 437                  9 155                    8 855                    

Bruk av bundne avsetninger 4 822 4 772                    4 772                    3 380                    573                       573                       573                       

Netto avsetninger 1 553 9 089 19 416 10 886 9 327 7 045 7 420

Overført til investeringsbudsjettet 1 838 1 508 2 158 1 540 1 540 1 540 1 540

Til fordeling drift 302 078 302 421 312 098 309 409 308 866 308 434 306 249

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 288 366 302 421 312 098 309 409 308 866 308 434 306 249

Mer/mindreforbruk 14 000 0 0 0 0 0 0
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Budsjettskjema 1B 
Budsjettskjema 1B - drift Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

beløp i hele 1.000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Politisk styring 2 587 3 328 7 755 2 811 1 276 1 426 1 276

Administrasjon 14 421 15 297 15 632 16 281 15 581 15 581 15 581

Felles personal 2 348 3 594 3 594 4 115 4 115 4 115 4 115

Fellesutgifter 18 370 26 568 30 417 31 984 32 781 32 781 32 781

Tilskudd til andre 18 303 19 671 13 181 13 805 13 805 13 805 13 805

Kultur 7 692 8 180 8 180 9 500 10 832 8 550 8 250

Båstad skole og sfo 11 695 11 503 11 528 11 705 11 705 11 705 11 705

Havnås oppvekstsenter 12 958 12 879 13 017 13 123 13 123 13 123 13 123

Skjønhaug skole og sfo 16 511 15 902 15 952 16 267 16 267 16 267 16 267

Trøgstad ungdomsskole 16 444 17 279 17 304 17 456 17 456 17 456 17 456

Båstad barnehage 6 588 6 659 7 499 7 341 7 341 7 341 7 341

Skjønhaug barnehage 11 079 10 289 11 360 10 807 10 807 10 807 10 807

Innertier'n 35 0 0 0 0 0 0

Helse og barnevern 28 830 30 899 31 601 32 272 31 972 31 972 31 972

NAV Trøgstad 9 995 10 690 10 690 10 814 10 814 10 814 10 814

Pleie og omsorg 61 969 55 496 56 346 55 935 55 935 55 935 55 935

Bo og dagtilbud funksjonshemmede 27 580 30 392 30 392 35 987 37 487 37 487 37 487

Teknikk og næring 26 785 23 471 27 326 24 786 24 680 24 680 24 680

Vann, avløp, slam, renovasjon, feiing -3 090 -4 680 -4 680 -8 299 -9 291 -9 795 -10 095

Skatt og rammetilskudd -252 -230 -230 -400 -400 -400 -400

Rentekompensasjon og tilskudd -141 0 0 0 0 0 00

Renter og utbytte 0 0 0 0 0 0 0

Pensjon -2 341 -1 566 -1 566 -2 871 -871 1 729 3 329

Tilleggsbevilgninger 0 6 800 6 800 5 990 5 990 5 990 5 990

Effektivisering/innsparing -2 539 -2 935 -5 970

Sum fordelt 288 366 302 421 312 098 309 409 308 866 308 434 306 249

Sum til fordeling i budsjettskjema 1A 288 366 302 421 312 098 309 409 308 866 308 434 306 249  



124 
 

Investeringsbudsjettet 2019 og økonomiplan 2019-2022 

Budsjettskjema 2A 

Budsjettskjema 2A - Invest Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
beløp i hele 1000 kroner

R 2017 B 2018 RB 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 244 625 119 094 120 340 75 142 6 750 2 000 0

Utlån og forskutteringer 120 6 000 6 000 6 000 3 000 3 000 3 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 121 1 200 1 200 1 220 1 220 1 220 1 220

Avdrag på lån 3 755 1 850 1 850 1 800 1 800 1 800 1 800

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 1 386 0 269 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 251 007 128 144 129 659 84 162 12 770 8 020 6 020

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 170 132 85 275 85 275 24 150 9 000 5 000 3 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 083 0 3 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 35 002 17 008 17 008 12 592 750 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 10 278 18 182 18 182 13 732 1 482 1 482 1 482

Andre inntekter 696 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 217 191 120 465 120 468 50 474 11 232 6 482 4 482

Overført fra driftsbudsjettet 1 838 1 508 2 158 1 538 1 538 1 538 1 538

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 269 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 32 247 6 171 6 764 32 150 0 0 0

Sum finansiering 251 276 128 144 129 659 84 162 12 770 8 020 6 020

Udekket/udisponert -269 0 0 0 0 0 0  
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Budsjettskjema 2B 

Budsjettskjema 2B - Invest
beløp i hele 1000 kroner

Nr. / Område Investeringstiltak - forslag 2019 2020 2021 2022

1. 7214-Trykkavløp pilotprosjekt 3 000

2. 7220-Bytte av pumpestasjoner avløp 900

3. 7224-Bytte av pumpestasjoner vann 900

4. 3 500

5. 1 500 1 000

6. 500

7. 2 000 2 000

8. 625

9. 6 893

10. 7122-Skoleveien 3 - Omsorgsboliger 8 096

11. 7114-Gang- og sykkelvei RV 22 12 414

12. 7141-Varmeanlegg ny energikilde 2 500

13. 7135-Utbygging Båstad skole 10 882

14. 1242-Oppgradering Skjønhaug Torg 6 557

15. 7132-Ombygging Parkveien 7 2 500

16. 7134-Trøgstadheimen, prosjektering 1 250

17. 7140-Trøgstad stadion 16 875

Sum 75 142 6 750 2 000 0

75 142 6 750 2 000 0

Kontroll 0 0 0 0

18. 7226-Trykkavløp nye områder 1 000

Sum 75 142 7 750 2 000 0

Sum (Må prosjekter og kan prosjekter) 0 0 0 0

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Sum investeringer i anleggsmidler fra budsjettskjema 2A

Må-prosjekter

Må, men kan vente prosjekter

Kan, prosjekter

7225-Ny hovedvannledning Minnelund - Skjønhaug

7227-Utskifting av gamle vannledninger Skjønhaug 

7228-Ledningsanlegg Grav - Festningsåsen

7118-Reguleringsplan for Grav Industrifelt

7169-Sprinkling og branntekniske tiltak 

7223-Vann og avløp nytt industriområde Grav

 

 

Rådmannens merknader til investeringene: 
1-6) Pågående vann- og avløpsinvesteringer som skal sluttføres i 2019. Nye låneopptak knyttet til VA-
investeringer i 2019 utgjør 2,4 mill. kr, mens 6,9 mill. kr er ubrukte lånemidler fra tidligere år. 

7-8) Vann og avløp og regulering i forbindelse med nye industritomter på Grav. 

10) Sluttføring av fem boliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. 
Tilskudd fra Husbanken vil bli mottatt når bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Renter ved låneopptaket 
blir belastet investeringsprosjektet i byggeperioden (avdragsfritt lån). Tilskudd og inntekter fra solgte 
boliger vil bli benyttet til å nedbetale lånet. 

11) Gang og sykkelvei langs riksvei 22 skal finansieres av sideveismidler fra Statens Vegvesen og inntil 

6 mill. kr fra fond. 

12) Behov for utskifting av varmesystem i kommunale bygg med oljefyr pga. forbud mot bruk av 
fossil olje fra 2020. 

13) Ved Båstad skole benyttes bomberommet som klasserom. På grunn av dårlige rømningsforhold 
har brannvesenet satt klare begrensinger i antallet elever som kan være i bomberommet. I tillegg er 
det behov for noe ombygging av SFO sine lokaler. Påbygg og ombygging vil gi en økt fleksibilitet og en 
enklere drift på skolen. 
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14) Det er planlagt restrukturering og oppgradering av torget og opparbeidelse av nye 
parkeringsplasser. Det er avsatt 2 mill. kr til formålet i 2018, og prosjektet er påbegynt (planlegging 
og mulighetsstudie). 

15) Omsorgsboliger i Parkveien 7 frigjøres i 2019, og det er planlagt en vurdering av videre bruk av 
bygningsmassen. 

16) Det er planlagt prosjektering knyttet til omgjøring og utvidelser ved Trøgstadheimen bo- og 
servicesenter. 

17) Oppgradering av Trøgstad stadion inngår i en langsiktig helhetlig tenkning. Utviklingsfondet, som 
pengene skal hentes fra, ble opprettet av Trøgstad kommune i 2001 for å sikre at pengene som 
Trøgstad kommune ble tilført ved salg av 49% av aksjene i Trøgstad Elverk skulle tjene innbyggerne 
på lang sikt og med dette gjøre Trøgstad kommune til en attraktiv bo- og oppvekstkommune. 
Pengene står på et investeringsfond med følgende klausul: «Utviklingsfondets formål er å bidra til å 
realisere inverteringer, hvor kulturformål står sentralt, som har til hensikt å skape en positiv utvikling 
og sikre gode levekår i Lokalsamfunnet Trøgstad». Det står i dag 40,3 mill .kr på dette 
investeringsfondet. Realiseringen av oppgraderingen av stadion vil bety at beholdningen i fondet vil 
bli redusert til ca. 33 mill. kr. (etter tilskudd fra næringslivet, momskompensasjon og tippemidler). 
Trøgstad Stadion vil etter rehabiliteringen være en sambruksarena for skole, idrettslag og aktivitet 
for ungdom på fritida. Det vil bli inngått en avtale med lag og foreninger om bruk og vedlikehold av 
stadion, der man etterstreber en mest mulig felles praksis som for tilsvarende kommunale anlegg i 
Indre Østfold. 

18) Igangsatt pilotprosjekt med spredt avløp sluttføres i 2019. Det er planer om å gjennomføre 
tilsvarende prosjekt i andre områder av kommunen. 

 
 

 

 

 


