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PS 76/21 Budsjett og økonomiplan 2022-2025. Saksordfører: Trond Bermingrud 

Kommunedirektørens anbefaling 
1. Kommunestyret godkjenner Økonomiplan 2022-2025 med mål, delmål og strategier.  
 
2. Skatt skrives ut med maksimal sats i henhold til vedtak i Stortinget.  
 
3. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS budsjetteres med kr. 8.000.000,-.  
 
4. Utbytte fra Vardar AS budsjetteres med kr. 4.800.000,-.   
 
5. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS budsjetteres med kr. 1.000.000,-. .  
 
6. Låneopptak kr. 173.370.000,-. Bruk av investeringsfond fritt kr. 2.500.000,-.  

a. Kr. 90.900.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp  
b. Kr. 32.470.000,- til øvrige investeringer.  
c. Kr. 50.000.000,- til startlån.  

 
7. Gebyrer og betalingssatser 2022 vedtas som angitt i heftet “Gebyrer og betalingssatser 2022”.  
Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis kommunedirektøren 
myndighet til å endre i tråd med dette.  
 
8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter  

a. Vann- og avløp  
b. Byggesak  
c. Oppmåling  

 
9. Eierbidrag Drammensregionens Brannvesen IKS kr. 16.415.000,- inklusive eierbidrag til Sørøst 

110-sentral IKS og kompensasjon for husleie brannstasjon i Mjøndalen.  
 
10. Driftstilskudd til Øvre Eiker kirkelige fellesråd for 2022 fastsettes til kr. 9.375.000,-. 
 
11. Budsjettrammen for kontrollutvalget fastsettes til kr. 1.611.000,- inkludert kjøp av 

revisjonstjenester til kommune og foretak. Prisen for revisjon av ØEKE faktureres det kommunale 
foretaket med kr.51.500,-.  

 
12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom Øvre Eiker Kommunale Eiendom 

KF og Øvre Eiker kommune, i de tilfeller hvor ansvaret for konkrete oppgaver flyttes.  
 
13. Rentefrie lån til frivillige lag og organisasjoner forutsetter at likviditetssituasjonen forsvarer dette.  
 
14. Stipulert husleiesats til beregning av husleiestøtte settes til kr 185,-.  
 
15. Ramme for pengestøtte til frivillighet fastsettes til kr. 4.436.200,-.  
 
16. Ramme for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner fastsettes til kr. 2.375.000,-.  



 
17. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall 

pr. 1. januar.  
 
18. Disponering av tilleggsbevilgning i tilleggsmelding til statsbudsjettet: 

 
a. Kr. 1.143.000,- tilføres barnehagene som kompensasjon for redusert makspris i barnehagene.  
b. Tilskudd til private barnehager reduseres med kr. 613.000,- som følge av lavere 

pensjonspåslag. 
c. Forslag om en ekstra time naturfag trekkes og budsjettrammen til skole reduseres med kr. 

364.000,-.  
d. Netto driftsresultat økes med kr. 2.700.000,-. 
e. Oppvekstreformen styrkes med kr. 2.000.000,-. 
f. Tilbudet innen psykisk helse styrkes med kr. 2.000.000,-. 

 
19. Handlingsregel for låneopptak endres til:  
 

Renter og avdrag i kommunen og ØEKE fratrukket selvkostgjeld, selvfinansierende gjeld i ØEKE og 
startlån skal over tid ikke utgjøre mer enn 6,5 % av kommunens frie inntekter.  

 
20. Fordeling av investeringslån mellom Øvre Eiker Kommune og Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF 

vedtas med følgende fordeling: 
 



 

 
 
Begrunnelse 
Budsjett og økonomiplan 2022-2025 gir et godt grunnlag for fortsatt gode tjenester til kommunens 
innbyggere. Det foreslås store investeringer for fremtiden og vridningen av tjenesteprofilen i tråd 
med den demografiske utviklingen.  
 
 
Behandling i Formannskapet - 24.11.2021 
Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H., Frp. og V: 
A Driftsbudsjettet 

A 1. Stilling som roterende skolepsykolog utvides til 2 faste skolepsykologstillinger som skal rotere 
på skolene i Øvre Eiker og drive veiledning og samtaleterapi i samarbeid med 
skolehelsetjenesten, jamfør verbalforslag C1. 

 
 Bevilgning: kr 1.500.000,-. 

 
A 2. Innføring av tilskuddsordning til «Øvre Eikers mest innovative unge bonde», jamfør verbalforslag C2.  
  
   Bevilgning: kr 50.000,-. 



 
 
A3. Tilskudd til etablering og drift av Ung Arena i Øvre Eiker. Bevilgningen kan brukes til både drift- og 

investeringer, jamfør verbalforslag C3.  
 
 Bevilgning: kr 500.000,-. 
 
A4. Tilskudd til Sommerskole 2022 i Øvre Eiker. Bevilgningen innrettes som i fjor som en søknadsbasert 

ordning for frivilligheten i kommunen, jamfør verbalforslag C4.  
 
 Bevilgning: kr 1.000.000,-. 

 
A5. Innføring av etablerertilskudd for sentrumshandel i Hokksund og Vestfossen, jamfør verbalforslag C5.  
 
Bevilgning: kr 250.000,-. 
 
 
Salderingsforslag driftsbudsjettet: 
 
År 2021 
Omdisponering i tilleggsbevilgning statsbudsjett bokstav f – psykisk helse           -1.000.000,- 
Omdisponering i tilleggsbevilgning statsbudsjett bokstav e – oppvekstreform          -1.000.000,- 
Omdisponering i tilleggsbevilgning statsbudsjett bokstav d – netto driftsres. -1.300.000,- 
SUM -3.300.000,- 
  
Påslag seksjon Oppvekst til skolepsykolog, økning fra 0,5 til 2 årsverk 1.500.000,- 
Påslag seksjon Kultur og Livskraft til sommerskole 1.000.000,- 
Påslag seksjon Kultur og Livskraft til tilskuddsordning Landbruk 50.000,- 
Påslag seksjon Helse og Omsorg til Ung Arena 500.000,- 
Påslag seksjon Kultur og Livskraft lokal tilskuddsordning for detaljhandel 250.000,- 
SUM 3.300.000,- 
  
BALANSE 0,- 

 
 



 
B Investeringsbudsjettet: 
 
B1. Investeringen i ny kommunal barnehage gjennomføres ikke.  
 
Bevilgning:  -25.000.000,-    2023 
  -25.000.000,-   2024 
 
 
B2. Vestfossen ungdomsskole og barneskole og Ormåsen skole tilføres til sammen 50 millioner kroner i 

investeringsmidler i perioden 2022-2024.  
 
Bevilgning:  5.000.000,-   2022 

20.000.000,-   2023 
25.000.000,-    2024 

 
 
B3.  Mulighetsstudier/forprosjekt som bevilget for 2021, men ikke gjennomført: 

Gang- og sykkelvei Ormåsen – Vestfossen 
Mulighetsstudie Hokksund barneskole 
Grøntområde Hokksund sentrum 

 
Bevilgning:  1.000.000,-    2022 
 
 
Salderingsforslag Investeringsbudsjettet: 
 
 År 2022 2023 2024 2025 

B1 Reduksjon i investering 
Barnehage 

- - 25.000.000,- -25.000.000,- - 

B2 Vestfossen barne- og 
ungdomsskole og Ormåsen 
skole 

5.000.000,- 20.000.000,- 25.000.000- - 

B3 Mulighetsstudier/Forprosjekt 1.000.000,- - - - 

B4 Investeringsfond fritt -1.000.000,-    

 Saldo 5.000.000,- -5.000.000,- 0,- - 
 
 
C Verbalforslag: 
 

C1  Økning av skolepsykologressurs fra 0.5 til 2 årsverk. Kommunedirektøren bes organisere 
skolepsykologer i forslag A1 slik at de yter lavterskel samtaleterapi og veiledning av elever som 
del av eller i tett samarbeid med skolehelsetjenesten. Det bes om at skolepsykologene benyttes i 
en til en,- og gruppesamtaler fremfor faglig opplæring av tjenestene.  

 
C2  Kommunedirektøren bes fremme sak for kommunestyret før sommeren med forslag til 

retningslinjer for tilskuddsordning til «Øvre Eikers mest innovative unge bonde». Det vil være 
Utvalg 3 som er jury for tilskuddsordningen.  

 
C3 Som en del av satsningen på en bedre psykisk helsetjeneste for barn og ungdom etableres Ung 

Arena i løpet av 2022. Bevilgningen på kr 500.000,- skal gå til å gjøre dette raskest mulig. 
Midlene kan nyttes til både drift og investering.  

 
C4 Kommunedirektøren bes om å igangsette arbeidet med gjennomføring av Sommerskole 2022 i 

Øvre Eiker etter liknende modell som i 2021. Det bes om at man så tidlig som mulig går i dialog 
med frivilligheten slik at rammene for ordningen er klare så tidlig som mulig. Videre bør 



støtteordningen utarbeides slik at den insentiverer frivilligheten til å også søke støtte fra andre 
kilder.  

 
C5 Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med forslag til en tilskuddsordning 

for etablerertilskudd for sentrumshandel i Hokksund og Vestfossen sentrum. Virksomheter 
innen frisør, kiosk, bensin, bank, finans, eiendomsforvaltning og eiendomsmegling skal holdes 
utenfor ordningen, da denne tilskuddsordningen kun skal tilgodese og bidra til etablering av 
detaljhandel i Vestfossen og Hokksund sentrum. Med sentrum i denne sammenheng menes 
sentrum som definert i sentrumsplanene for Hokksund og Vestfossen.  

 

C6 E-byggesak ferdigstilles og implementeres innen 31.12.22 og finansieres innenfor rammen 
seksjons samfunnsutvikling. 

 
C7 Kommunestyret ber Kommunedirektøren og ØEKE KF om å sikre at følgende verbalforslag 

som ble fremmet i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2021-2024 og enstemmig 
vedtatt av Kommunestyret da, følges opp i 2022. For å sikre progresjon på disse, ber 
Kommunestyret om løpende, forenklet rapportering på hvor disse initiativene står gjennom 
2022, minimum kvartalsvis: 

 
Kommunestyret ber styret i ØEKE KF om å gjennomføre en mulighetsstudie for videre 
bruk av arealene der Hokksund barneskole ligger og belyse mulige scenarioer for 
videre bruk av arealene og bygget til ulike offentlige (kommunale eller 
fylkeskommunale) formål, hvor fortsatt bruk til andre undervisningsformål er ett av 
flere scenarier. 
 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å sikre at revidert Trafikksikkerhetsplan 
som skal utarbeides i 2021 inneholder en dedikert Sykkelplan. Denne skal inneholde 
tydelige og realistiske mål for sykkelruter mellom de ulike stedene i kommunen, plan 
for innbyggermedvirkning, samarbeid med nabokommuner og Viken fylkeskommune, 
samt tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser. Kommunedirektøren bes om å 
kartlegge kriteriene for å kunne bli «Sykkelvennlig kommune» og etterkomme disse. 
 
Det lages et forprosjekt på sykkel- og gangvei mellom Ormåsen og Vestfossen, hvor 
sykkel og gangvei ned til Leirdalen og videre rett ned til Idretten etableres enten på 
eksisterende skogsvei, eller annen egnet trasè. Løsningen vil fremme trygg ferdsel for 
innbyggere til Vestfossen fra Ormåsen og gjøre tilgjengeligheten bedre for fysisk 
fostring og muligheter for å komme seg trygt fra Ormåsen til Vestfossen uten bruk av 
bil. 
 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å gjennomføre en mulighetsstudie i 2021 
om beliggenhet og innhold for utvikling av et nytt og utvidet grøntområde i Hokksund 
sentrum med f.eks. park, utescene og leikeplass. Målet er at området skal være en 
attraktiv møteplass på tvers av generasjoner. 

 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem en sak som tar for seg å heve 
kvaliteten i SFO, nedfelle standarder for god praksis i SFO, øke de ansattes 
kompetanse og ha kvalitetsoppfølging av SFO.  

 
Kommunestyret ber Kommunedirektøren om å ta initiativ ovenfor fylkeskommunen for å få 
bedre og billigere kollektivtilbud i hele Øvre Eiker med høyere frekvens, inkludert busstilbud 
etter kl. 23. Løsning med ringbuss innenfor Øvre Eiker utredes. 

 
 
 
 



D Endringer til mål, delmål og strategier 
 
Der «Tidligere tekst» står referert er forslaget ett endringsforslag, der det ikke står noen «Tidligere tekst» er 
forslaget ett tilleggsforslag. 
 

Nr Sidetall Tidligere tekst Ny tekst Begrunnelse 

D1 s.15 Delmål 1.1: Det er 
gjennomsnittlig 
minst 1.3% 
befolkningsvekst i 
kommunen 

Delmål 1.1: Det er gjennomsnittlig 
minst 1.4% befolkningsvekst i 
kommunen 

1.4% vekst er lagt til 
grunn i øvrige deler av 
økonomiplanen. Dette er 
også nivået som kreves 
for å oppnå veksttilskudd. 

D2 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.1: 

Sluttføre sentrumsplan for Vestfossen i 
første halvdel av 2022. 

Arbeidet med denne 
planen har tatt svært lang 
tid og manglende 
sluttføring er til hinder for 
videre utvikling av 
Vestfossen. 
Kommunestyret vil med 
dette sende et tydelig 
signal om at dette arbeidet 
må sluttføres uten videre 
forsinkelser. 

D3 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.1: 
Innlede arbeidet med en helhetlig 
stedsutviklingsplan for Ormåsen i 
2022, og sluttføre denne i løpet av 
2023. 

Naturlig oppfølging av 
vedtak PS71/21 

D4 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.2: 
«Gjeninnføre en byggeskikkpris i 
kommunen for personer, selskaper 
eller prosjekter som har bidratt til å 
heve, fornye og utvikle den allmenne 
byggeskikken i kommunen» 

God byggeskikk er et 
viktig element for å sikre 
gode nabolag. En 
byggeskikkpris vil kunne 
bidra til å øke fokuset på 
dette temaet. 

D5 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.3: 
«Etablere en dedikert Sykkelplan for 
kommunen i 2022» 

Ref. verbalforslag C7 

D6 s.17  Nytt kulepunkt under delmål 1.5: 

«Sikre at alle steder og bydeler har 
gode lavterskelanlegg for uorganisert 
aktivitet» 

Dette er en sentral del av 
det å ha gode 
oppvekstmiljøer som er 
utformet til barns beste. 

D7 s.17  Nytt kulepunkt under delmål 1.5: 

«Kontinuerlig jobbe for å legge til rette 
for at flest mulig barn og unge har 
sikker gang- og sykkelvei til skoler, 
nærmiljøanlegg og andre kulturtilbud.» 

Dette er en sentral del av 
det å ha gode 
oppvekstmiljøer som er 
utformet til barns beste. 

D8 s.19 «Vi skal følge med 
på tall som 
indikerer 
utviklingen på flere 
viktige områder» 

«Vi skal sette tydelige, kvantitative 
mål for utviklingen fra år til år 
innenfor følgende områder:» 

Eksisterende formulering 
er utydelig og sier lite om 
kommunens ambisjoner 
innenfor disse 
parameterne. 



D9 s.27 «Kommunen 
følger med på 
utviklingen 
gjennom statistikk 
som er tilgjengelig 
på følgende 
områder» 

«Kommunen skal sette tydelige, 
kvantitative mål for utviklingen fra år 
til år innenfor følgende områder:» 

Eksisterende formulering 
er utydelig og sier lite om 
kommunens ambisjoner 
innenfor disse 
parameterne. 

D10 s.27 «Elevene skal 
oppleve mindre 
mobbing enn 
nasjonalt 
gjennomsnittsnivå» 

«Kommunen skal jobbe mot en 0-
visjon for mobbing, og som et 
minimum ligge under nasjonalt 
gjennomsnittsnivå» 

Det hjelper ikke de 
individene som rammes 
av mobbing at vi ligger 
under nasjonalt 
gjennomsnittsnivå. Vi må 
synliggjøre at ett hvert 
mobbetilfelle i prinsipp er 
ett for mye. 

D11 s.27 «Andelen 
mottakere av 
sosialhjelp 18-24 
år av antall 
innbyggere 18-24 
år, skal være lavere 
enn 5.2%» 

«Andelen innbyggere 18-24 år med 
behov for sosialhjelp skal være 
maksimalt 5%» 
 

Øvre Eiker har i nyere tid 
(2019) oppnådd 5.0%, og 
sammenliknbart kostratall 
for 2020 er 5.1%. Det er 
sånn sett naturlig å øke 
ambisjonsnivået fra det 
som er foreslått. 

D12 s.30 «Barns tilgang og 
nærhet til gode 
naturopplevelser er 
viktig. Kommunen 
skal i større grad 
vurdere 
driftsformer for 
våre barnehager 
som tar i bruk 
natur- og 
friluftsarealer» 

Kommunen skal sikre barns tilgang og 
nærhet til naturen gjennom god 
variasjon av offentlige og private 
driftsformer i barnehagesektoren. Det 
etableres en ny natur- og 
friluftsbarnehage i kommunen i 
økonomiplanperioden. 

Konkretisering av 
kulepunktet som er en 
naturlig oppfølging av 
tidligere 
representantforslag 
fremmet av M.Lystad 
(Ap) og enstemmig 
vedtatt av kommunestyret. 

D13 s.30  Nytt kulepunkt under delmål 3.1: 

«I samarbeid med frivilligheten sørge 
for at Øvre Eiker har et av landets 
beste og mest mangfoldige 
sommerskoletilbud» 

Følger naturlig fra 
forslagene A4 og C4 

D14 s.30 «Fornyelse av 
toleransearbeidet i 
skolen» 

«Utvide og fornye toleransearbeidet i 
skolen, samtidig som eksisterende 
opplegg med toleransereiser i 10.klasse 
opprettholdes». 

Enkelte har uttrykt 
bekymring for at dette 
punktet i realiteten er et 
forslag om å avvikle 
toleransereisene. Tar inn 
punktet fra 
Ungdomssrådets 
behandling om av 
hovedpoenget er at 
arbeidet må utvides. 

D15 s.33  Ny setning etter «..i kommunen er 
avgjørende viktig for klima og miljø»: 
«Kommunen skal derfor se på 
muligheten for å styrke seg på 

SABIMA’s rangering 
bygger på en rekke 
relevante parametere som 
påvirker naturen, på 



SABIMA’s rangering «Naturkampen» 
gjennom økonomiplanperioden uten at 
dette går på bekostning av kommunens 
vekst- og utviklingspotensiale». 

liknende måte som NHO 
rangerer kommunens 
næringsvennlighet. Øvre 
Eiker er per 2021 på 
309.plass på denne 
rangeringen noe som er 
for dårlig. 

D15 s.33  Ny setning etter «..i kommunen er 
avgjørende viktig for klima og miljø»: 

«Kommunen skal derfor jobbe for å 
styrke seg på SABIMA’s rangering 
«Naturkampen» gjennom 
økonomiplanperioden». 

SABIMA’s rangering 
bygger på en rekke 
relevante parametere som 
påvirker naturen, på 
liknende måte som NHO 
rangerer kommunens 
næringsvennlighet. Øvre 
Eiker er per 2021 på 
309.plass på denne 
rangeringen noe som er 
for dårlig. 

D16 s.36 «Det lages Klima-, 
miljø- og 
energiplan i 2022» 

«Det lages Klima-, Miljø- og 
energiplan i 2022 som viser hvordan 
Øvre Eiker kan redusere sine 
klimautslipp som et minimum i tråd 
med nasjonale forpliktelser» 

Tydeliggjøring av 
ambisjonen for arbeidet 
med denne planen. 

D17 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.4: I 
2022 utrede og legge fram en sak om 
mulig deltakelse i interkommunalt 
samarbeid på IKT-tjenester med 
eksisterende samarbeid i 
nabokommunene.  

Det dukker kontinuerlig 
opp saker som illustrerer 
hvor kritisk arbeidet med 
cybersikkerhet er, f.eks i 
Østre Toten. Det bør 
vurderes om Øvre Eiker 
løser denne 
beredskapsutfordringen 
bedre i samarbeid med 
nabokommuner. 

D18 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.4: «Ved 
neste revisjon av Risiko og 
Sårbarhetsanalyse (ROS) påse at 
forsyningssikkerhet (for strøm) i det 
kommunale kraftnett, evalueres og 
sikres. 

Dette har stor betydning 
gitt samfunnets økende 
avhengighet av stabil 
kraftforsyning. 

D19 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.5: Øvre 
Eiker Eiendom KF gjennomfører 
tidligere vedtatte mulighetsstudie for 
videre bruk av eksisterende Hokksund 
barneskole til offentlig formål. 

Naturlig å inkludere dette 
under delmålet som en 
oppfølging av tidligere 
vedtak i forbindelse med 
Økonomiplanen for 2021-
2024. 

D20 s.40 «Arbeid med ny 
hjemmeside starter 
opp i 2022» 

«Arbeidet med ny hjemmeside starter 
opp og fullføres i 2022».  

Hjemmesidene er 
overmodne for 
oppgradering/utskifting, 
derfor tydeliggjøring av 
forventning om når 
arbeidet skal fullføres.  

D21 s.43 «Vi skal følge med 
på disse viktige 

«Vi skal ha positiv utvikling innenfor Tydeliggjøring av 



tallene» følgende parametere:» ambisjoner 

D22 s.43 «Besøk i 
kommunale 
ungdomsstilbud» 

«Besøk i kommunale og private 
ungdomsstilbud» 

Det bør være likegyldig 
for kommunen om 
tilbudet og besøkene er i 
privat eller kommunal 
regi. 

D23 s.44 «Kommunen skal 
skaffe seg bedre 
statistikk over det 
enkelte barns 
deltakelse i 
organiserte 
fritidsaktiviteter, 
deriblant vurdere 
om deltakelse i 
fritidsaktivitet skal 
være en 
obligatorisk del av 
lærernes 
utviklingssamtale 
med den den 
enkelte elev» 

«Kommunen skal skaffe seg bedre 
statistikk over det enkelte barns 
deltakelse i organiserte 
fritidsaktiviteter, deriblant vurdere om 
skolen kan bidra til økt kartlegging av 
og deltakelse i fritidsaktiviteter uten å 
øke den administrative belastningen 
for lærerne» 

Lik hensikt uten at 
lærerne skal pålegges 
dette.  

D24 s.44  Nytt kulepunkt under delmål 6.1: 

 Utrede muligheten for et 
samarbeid med Idrettsrådet og 
Viken Idrettskrets om en 
utvidelse av valgfagstilbudet 
med skolene i Øvre Eiker i regi 
av idretten. Dette er under 
forutsetning av at 
kostnadsbyrden deles mellom 
kommunen og idrettskretsen.  

Øvre Eiker kommune bør 
i samarbeid med frivillig 
sektor kunne utvide 
tilbudet til barn og 
ungdom på valgfag i 
skolen. 

D25 s.47-49  «Øvre Eiker kommune understreker 
betydningen av at det jobbes målrettet 
for to tog i timen fra Hokksund til Oslo 
samt en trafikksikker og framtidsrettet 
riksvei 350 mellom Hokksund og 
Åmot. 

Dette er sentrale 
samferdselsutfordringer 
for kommunen, og viktig 
for stedsutviklingen i 
Hokksund. 

D26 s.48 «Kommunen skal 
prioritere arbeidet 
med å klargjøre 
effektfulle 
prosjekter for en 
framtidig 
byvekstavtale» 

«Kommunen skal jobbe aktivt og 
målrettet for å få størst mulig 
investeringstilskudd til prioriterte 
prosjekter fra Buskerudbyen, Viken 
fylkeskommune og andre relevante 
organer» 

Tydeliggjøring av mål og 
at det også finnes andre 
kilder for mulige 
investeringer i 
samferdselsprosjekter. 

D27 s.49 Delmål 7.3: 
«Antall 
arbeidsplasser i 
kommunen har 
gjennomsnittlig økt 
med 1% i året» 

Delmål 7.3: «Antall arbeidsplasser i 
kommunen har gjennomsnittlig økt 
med 1.4% i året» 

Dersom andelen som 
pendler ut av kommunen 
til jobb skal reduseres, må 
antall arbeidsplasser i 
kommunen øke fortere 
enn antall i arbeidsfør 
alder. Det er sånn sett 



naturlig å sette et mål om 
at antall arbeidsplasser 
øker (minst) like mye som 
antall innbyggere. 

D28 s.49 «Kommunens 
ordinære tjenester 
skal gi prioritet til 
å møte 
næringslivets 
behov» 

«Kommunens ordinære tjenester skal 
gi prioritet til å møte næringslivets 
behov. Administrasjonen legger i 2022 
fram en sak til kommunestyret om 
innføring av en kommunal svargaranti 
for næringslivet i en egen sak.» 

En kommunal svargaranti 
vil kunne være et godt 
virkemiddel for å sikre at 
næringslivet får den 
bistanden de trenger, og 
synliggjøre kommunens 
satsing på dette området. 

D29 s.49  Nytt kulepunkt: «NHO’s 
kommunebarometer rangerer Øvre 
Eiker blant topp 50 av landets 
kommuner» 

Tydeliggjøre 
ambisjonsnivået med 
tanke på å være en 
næringsvennlig kommune. 

D30 s.49 «Det avsettes 
ressurs til arbeid 
med 
næringsutvikling. 
Bruken av denne 
ressursen 
bestemmes i lys av 
arbeidet med 
næringsplanen og 
de avklaringene 
som er gjort om et 
regionalt 
samarbeid om 
næringsutvikling» 

 «Det avsettes ressurs til arbeid med 
næringsutvikling og bistand til 
eksisterende næringsliv i kommunen. 
Bruken av denne ressursen bestemmes 
i lys av arbeidet med næringsplanen og 
de avklaringene som er gjort om et 
regionalt samarbeid om 
næringsutvikling. Ressursen skal ha en 
arbeidsmessig og stedlig tett tilhørighet 
til Øvre Eiker, og bestå av minst ett 
årsverk, enten finansiert av Øvre Eiker 
kommune alene eller i samarbeid med 
andre” 

Det er viktig å også styrke 
bistanden til eksisterende 
næringsliv. Erfaringer 
viser at det er viktig at 
denne ressursen er 
dedikert til å arbeide i, og 
rettet mot, Øvre Eiker. 

D31 s.51 «Vi skal følge med 
på disse tallene» 

«Vi skal ha en positiv utvikling 
innenfor disse tallene» 

Tydeliggjøring av 
ambisjon. 

D32 s.52  Nytt kulepunkt under delmål 8.1: 

«Gjennomføre en utredning av mulige 
effektiviseringer i administrasjonen 
med særlig fokus på ikke-lovpålagte 
tjenester utenfor seksjonene Oppvekst 
og Helse og Omsorg i 2022» 

Det vil være viktig i årene 
framover å kontinuerlig se 
etter muligheter for 
effektiviseringer i 
organisasjonen.  

D33 s.52 «Delmål 8.2: 
Sykefraværet skal 
ned mot 7% innen 
2025» 

Delmål 8.2: Sykefraværet skal være 
maksimalt 7% innen utgangen av 2025 

Tydeliggjør ambisjon og 
tidslinje 

 
 
 
 
Kim M. Myhre (Sp) fremmet følgende verbalforslag på vegne av Sp: 
1. 
Kommunedirektøren utreder et kostnadsbilde på søskenmoderasjon på skolefritidsordningen 
tilsvarende foreldrebetalingen for barnehage og kommer tilbake med en sak til kommunestyret. 
 
 



2. 
Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en skisse til et 
pilotprosjekt som tar utgangspunkt i barneskolen ved et av våre tettsteder. Prosjektet skal 
ha fokus på barneskoletrinnet hvor målet er i praksis å iverksette samordnet tidlig 
innsats både i skolen og på fritiden, sammen med lokalsamfunnnet. Målet må være 
gjennom tverrfaglig innovasjon å utvikle en arbeidsmetode som kan danne skole for tidlig 
innsats og forhindre utenforskap for alle våre tettsteder dersom det er vellykket. 
Pilotprosjektet evalueres ved utgangen av 2023. 
 
3. 
Delmål 2.1: Dette skal vi gjøre for å nå målet. 
Punkt 6 endres til:  
•Følge opp tiltak i vedtatt lokal demensplan 2025 - for å møte antall personer med demens i 
planperioden, bl.a. etablere flere dag- og kveldstilbud. 
 
4. 
Delmål 4.2: Kommunens naturressurser skal ikke forringes i verdi 
Endre kulepunkt 2: 
•All framtidig vekts og utvikling skal skje gjennom bevisst og kunnskapsbasert arealutvikling, der det 
tar hensyn til bosetting, natur og kulturlandskap. Kommunen skal videreføre sin 0- visjon for 
nedbygging av dyrket mark til bolig og næringsutbygging. 
 
5. 
Delmål 4.3  
Nytt kulepunkt: 
•Gjennom arbeidet i vannområdene bidra til en bedre sunnhetstilstand i Oslofjorden. 
 
6. 
Delmål 4.5: Klima og miljøperspektivet i kommunens bygg og tjenester. 
Nytt kulepunkt 
 

 Kommunen skal i størst mulig grad vedlikeholde og rehabilitere formålsbygg istedenfor å 
bygge nytt. 

  
Investeringsprogram ØEKE 
Utvikling av Eikertunområdet H/O 
5 mill kroner flyttes fra 2023 til 2022. 
 
Solbakken barnehage/ Skotselv skole 20 mill kroner vedtatt i 2021 videreføres som barnehageformål i 
investeringsbudsjettet 2022 
 
Driftsbudsjettet 
PP tjenesten og Familiesenteret styrkes med 2 millioner kroner. Det skal fokuseres på barn og unges 
psykiske helse. Lavterskel og helsesykepleiere er to av formålene som skal med. 
 
 
Inndekning:  
PS 76/21 kommunedirektørens anbefaling punkt 18d. reduseres med 2 millioner kroner. 
 
Niclas Tokerud (A) fremmet følgende verbalforslag på vegne av A, SV og MDG: 
 



 Kommunen skal i løpet av 2022 evaluere arbeidet med livsmestring og arbeidet mot mobbing i 
skolen, og vurdere nye innsatsområder og programmer for å nå målet om null mobbing i våre 
skoler. 

 Det skal i 2022 utredes mulighet for tilbud om gratis skolefrokost til elever i grunnskolene i 
Øvre Eiker. Det skal vurderes ulike løsninger som enkel brødmat, mat levert fra et av 
kommunens kjøkken og andre relevante tilbud. Gratis skolefrokost skal ikke utgjøre merarbeid 
for undervisningspersonell ved skolene. 

 Øvre Eiker kommune har som mål å bli en mer leksebevisst kommune. Som et forsøksprosjekt 
skal Øvre Eiker prøve ut leksefri undervisning ved en av skolene i skoleåret 2022-2023. 
Ordningen skal utarbeides i samråd med lærerne. 

 Øvre Eiker kommune skal igangsette et utviklingsarbeid for våre skolefritidsordninger for å se 
på muligheter for å tilføre mer aktivitet i tilbudet i samråd med lokale lag og foreninger. 

 Nye barnehager som skal etableres i Øvre Eiker skal være kommunale frem til det er oppnådd 
en balanse mellom offentlige og private tilbydere. 

 Toleransereisene til Tyskland skal fortsette, og kommunen skal fortsette å gi årlige midler til 
ungdomstrinnene ved kommunens skoler. Ansvaret for det pedagogiske opplegget gis til ei 
styringsgruppe med medlemmer fra hver skole.  

 Det innføres en kjøttfri dag i uka i kommunens offentlige kantiner  

 Dyrevelferd skal være eksplisitt vektlagt ved innkjøp av matvarer, det skal vektlegges å kjøpe 
inn matvarer fra økologiske produsenter.  

 Lokale gårder skal vektlegges ved innkjøp av matvarer, i den grad det er mulig. Lokale gårder 
skal særlig vektlegges ved innkjøp til småhusholdninger.  

 Kommunen skal innlemme punkt i innkjøpsreglement om å fortrinnsvis bruke lokale 
leverandører av varer og tjenester. 

 I samarbeid med handelsstandsforeningen og rådende myndigheter se på muligheten for å gjøre 
Stasjonsgata bilfri i en periode, med mål om å øke trivselen for myke trafikanter og mer 
aktivitetsflate for næringslivet. 

 Det skal i 2022 utredes eiendomsskatt i Øvre Eiker. Utredningen skal gi beslutningsgrunnlag 
for at partier og innbyggerne aktivt kan ta stilling til spørsmålet før valget 2023. Det skal 
utredes ulike nivåer, innslagspunkt og varianter for eiendomsskatt. 

 Kommunen skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å skape gode fritidstilbud også for eldre. 

 Øvre Eiker kommune skal søke tilskuddsmidler til å opprette et eget fritidskort. 

 Tillegg til Delmål 4.2: Kommunens naturressurser skal ikke forringes i verdi: Kommunen skal 
ikke gjennomføre hogst i hekkeperioden. 

 Tillegg til delmål 8.3 kommunen som attraktiv arbeidsgiver.  

Det skal igangsettes et prosjekt med kartlegging av hva som skal til for å tiltrekke, og beholde, 
sykepleierkompetanse i kommunen. Dette for å kunne muliggjøre at Øvre Eiker kommune 
klarer å hevde seg blant nabokommunene i konkurransen om kompetent arbeidskraft nå, og i 
fremtiden.  

 
 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens anbefaling ble vedtatt med følgende endringer som innstilling for 
kommunestyret. 
    



Det ble først stemt over forslag fremmet av K. M. Myhre på vegne av SP: 
Verbalforslag: 
Punktene 1, 2, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
Punkt 6 ble vedtatt med 8 (H, Sp, Frp og V) stemmer som innstilling for kommunestyret. 3 (A og SV) 
stemte imot. 
Investeringsprogram: 
Begge punktene om utvikling av Eikertunområdet samt Solbakken barnehage/ Skotselv skole ble 
enstemmig vedtatt som innstilling vor kommunestyret. 
Driftsbudsjett 
Forslaget om styrking av PP tjenesten og Familiesenteret ble vedtatt med 8 stemmer (H, Sp, Frp og V) 
som innstilling for kommunestyret. 3 stemte imot (A og SV). 
 
Det ble så stemt over forslag fremmet av A. T. Tollefsen på vegne av H, Frp og V: 
A: Driftsbudsjettet 
Punktene A1, A2, A3, A4, A5 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
B: Investeringsbudsjettet: 
Punktene B1, B2 og B3 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
C: Verbalforslag 
C1 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
C2 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
C3 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
C4, C5, C6 og C7 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
D: Endringer til mål, delmål og strategier 
D1 t.o.m. D16 ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
D17 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
D18 t.o.m. D22 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunstyret. 
D23 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
D24 t.o.m. D29 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
D30 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
D31 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
D32 ble vedtatt som innstilling for kommunestyret med 8 (H, Sp, Frp og V).    
3 stemte imot (A og SV). 
D33 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
 
Det ble så stemt over verbalforslag fremmet av N. Tokerud. 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
Kulepunkt 2 fikk 3 stemmer (A og SV). 8 (H, Sp, Frp og V) stemte imot. 
Kulepunkt 3 fikk 3 stemmer (A og SV). 8 (H, Sp, Frp og V) stemte imot. 
Kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
Kulepunkt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 fikk 3 stemmer (A og SV). 8 (H, Sp, Frp og V) stemte imot. 
Kulepunkt 13 ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. 
Kulepunkt 14 fikk 3 stemmer (A og SV). 8 (H, Sp, Frp og V) stemte imot. 
Kulepunkt 15 fikk 4 stemmer (A, SV og V). 7 (H, Sp og Frp) stemte imot. 
Kulepunkt 16 fikk 3 stemmer (A og SV). 8 (H, Sp, Frp og V) stemte imot. 
 
Vedtak i Formannskapet - 24.11.2021 
1. Kommunestyret godkjenner Økonomiplan 2022-2025 med mål, delmål og strategier.  
 



2. Skatt skrives ut med maksimal sats i henhold til vedtak i Stortinget.  
 
3. Utbytte fra Øvre Eiker Energi AS budsjetteres med kr. 8.000.000,-.  
 
4. Utbytte fra Vardar AS budsjetteres med kr. 4.800.000,-.   
 
5. Utbytte fra Eiker Eiendomsutvikling AS budsjetteres med kr. 1.000.000,-. .  
 
6. Låneopptak kr. 183.370.000,-. Bruk av investeringsfond fritt kr. 3.500.000,-.  

d. Kr. 90.900.000,- til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp  
e. Kr. 42.470.000,- til øvrige investeringer.  
f. Kr. 50.000.000,- til startlån.  

 
7. Gebyrer og betalingssatser 2022 vedtas som angitt i heftet “Gebyrer og betalingssatser 2022”.  
Ved endring av maksimale satser som følge av endring i statsbudsjettet gis kommunedirektøren 
myndighet til å endre i tråd med dette.  
 
8. Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter  

a. Vann- og avløp  
b. Byggesak  
c. Oppmåling  

 
21. Eierbidrag Drammensregionens Brannvesen IKS kr. 16.415.000,- inklusive eierbidrag til Sørøst 

110-sentral IKS og kompensasjon for husleie brannstasjon i Mjøndalen.  
 
22. Driftstilskudd til Øvre Eiker kirkelige fellesråd for 2022 fastsettes til kr. 9.375.000,-. 
 
23. Budsjettrammen for kontrollutvalget fastsettes til kr. 1.611.000,- inkludert kjøp av 

revisjonstjenester til kommune og foretak. Prisen for revisjon av ØEKE faktureres det kommunale 
foretaket med kr.51.500,-.  

 
24. Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettet mellom Øvre Eiker Kommunale Eiendom 

KF og Øvre Eiker kommune, i de tilfeller hvor ansvaret for konkrete oppgaver flyttes.  
 
25. Rentefrie lån til frivillige lag og organisasjoner forutsetter at likviditetssituasjonen forsvarer dette.  
 
26. Stipulert husleiesats til beregning av husleiestøtte settes til kr 185,-.  
 
27. Ramme for pengestøtte til frivillighet fastsettes til kr. 4.436.200,-.  
 
28. Ramme for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner fastsettes til kr. 2.375.000,-.  
 
29. Årlig bidrag fra Øvre Eiker kommune til TV-aksjonen settes til kr. 2,50 pr. innbygger. Innbyggertall 

pr. 1. januar.  
 
30. Disponering av tilleggsbevilgning i tilleggsmelding til statsbudsjettet: 

 
g. Kr. 1.143.000,- tilføres barnehagene som kompensasjon for redusert makspris i barnehagene.  
h. Tilskudd til private barnehager reduseres med kr. 613.000,- som følge av lavere 

pensjonspåslag. 



i. Forslag om en ekstra time naturfag trekkes og budsjettrammen til skole reduseres med kr. 
364.000,-.  

j. Netto driftsresultat reduseres med kr. 600.000,-. 
k. Oppvekstreformen styrkes med kr. 1.000.000,-. 
l. Tilbudet innen psykisk helse styrkes med kr. 1.000.000,-. 

 
31. Handlingsregel for låneopptak endres til:  
 

Renter og avdrag i kommunen og ØEKE fratrukket selvkostgjeld, selvfinansierende gjeld i ØEKE og 
startlån skal over tid ikke utgjøre mer enn 6,5 % av kommunens frie inntekter.  

 
32. Fordeling av investeringslån mellom Øvre Eiker Kommune og Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF 

vedtas med følgende fordeling: 
 

 

 
 
 
 
Verbalforslag 
Kommunedirektøren utreder et kostnadsbilde på søskenmoderasjon på skolefritidsordningen 
tilsvarende foreldrebetalingen for barnehage og kommer tilbake med en sak til kommunestyret. 



 
Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med en skisse til et 
pilotprosjekt som tar utgangspunkt i barneskolen ved et av våre tettsteder. Prosjektet skal 
ha fokus på barneskoletrinnet hvor målet er i praksis å iverksette samordnet tidlig 
innsats både i skolen og på fritiden, sammen med lokalsamfunnnet. Målet må være 
gjennom tverrfaglig innovasjon å utvikle en arbeidsmetode som kan danne skole for tidlig 
innsats og forhindre utenforskap for alle våre tettsteder dersom det er vellykket. 
Pilotprosjektet evalueres ved utgangen av 2023. 
 
Delmål 2.1: Dette skal vi gjøre for å nå målet. 
Punkt 6 endres til:  
•Følge opp tiltak i vedtatt lokal demensplan 2025 - for å møte antall personer med demens i 
planperioden, bl.a. etablere flere dag- og kveldstilbud. 
 
Delmål 4.2: Kommunens naturressurser skal ikke forringes i verdi 
Endre kulepunkt 2: 
•All framtidig vekts og utvikling skal skje gjennom bevisst og kunnskapsbasert arealutvikling, der det 
tar hensyn til bosetting, natur og kulturlandskap. Kommunen skal videreføre sin 0- visjon for 
nedbygging av dyrket mark til bolig og næringsutbygging. 
 
Delmål 4.3  
Nytt kulepunkt: 
•Gjennom arbeidet i vannområdene bidra til en bedre sunnhetstilstand i Oslofjorden. 
 
Delmål 4.5: Klima og miljøperspektivet i kommunens bygg og tjenester. 
Nytt kulepunkt 
 

 Kommunen skal i størst mulig grad vedlikeholde og rehabilitere formålsbygg istedenfor å 
bygge nytt. 

 
Kommunen skal i løpet av 2022 evaluere arbeidet med livsmestring og arbeidet mot mobbing i skolen, 
og vurdere nye innsatsområder og programmer for å nå målet om null mobbing i våre skoler. 
 
Øvre Eiker kommune skal igangsette et utviklingsarbeid for våre skolefritidsordninger for å se på 
muligheter for å tilføre mer aktivitet i tilbudet i samråd med lokale lag og foreninger. 

Kommunen skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med å skape gode fritidstilbud også for eldre. 

 

Endringer til mål, delmål og strategier 

 
Nr Sidetall Tidligere tekst Ny tekst Begrunnelse 

D1 s.15 Delmål 1.1: Det er 
gjennomsnittlig 
minst 1.3% 
befolkningsvekst i 
kommunen 

Delmål 1.1: Det er gjennomsnittlig 
minst 1.4% befolkningsvekst i 
kommunen 

1.4% vekst er lagt til 
grunn i øvrige deler av 
økonomiplanen. Dette er 
også nivået som kreves 
for å oppnå veksttilskudd. 

D2 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.1: 

Sluttføre sentrumsplan for Vestfossen i 
første halvdel av 2022. 

Arbeidet med denne 
planen har tatt svært lang 
tid og manglende 
sluttføring er til hinder for 
videre utvikling av 



Vestfossen. 
Kommunestyret vil med 
dette sende et tydelig 
signal om at dette arbeidet 
må sluttføres uten videre 
forsinkelser. 

D3 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.1: 
Innlede arbeidet med en helhetlig 
stedsutviklingsplan for Ormåsen i 
2022, og sluttføre denne i løpet av 
2023. 

Naturlig oppfølging av 
vedtak PS71/21 

D4 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.2: 
«Gjeninnføre en byggeskikkpris i 
kommunen for personer, selskaper 
eller prosjekter som har bidratt til å 
heve, fornye og utvikle den allmenne 
byggeskikken i kommunen» 

God byggeskikk er et 
viktig element for å sikre 
gode nabolag. En 
byggeskikkpris vil kunne 
bidra til å øke fokuset på 
dette temaet. 

D5 s.16  Nytt kulepunkt under delmål 1.3: 
«Etablere en dedikert Sykkelplan for 
kommunen i 2022» 

Ref. verbalforslag C7 

D6 s.17  Nytt kulepunkt under delmål 1.5: 

«Sikre at alle steder og bydeler har 
gode lavterskelanlegg for uorganisert 
aktivitet» 

Dette er en sentral del av 
det å ha gode 
oppvekstmiljøer som er 
utformet til barns beste. 

D7 s.17  Nytt kulepunkt under delmål 1.5: 

«Kontinuerlig jobbe for å legge til rette 
for at flest mulig barn og unge har 
sikker gang- og sykkelvei til skoler, 
nærmiljøanlegg og andre kulturtilbud.» 

Dette er en sentral del av 
det å ha gode 
oppvekstmiljøer som er 
utformet til barns beste. 

D8 s.19 «Vi skal følge med 
på tall som 
indikerer 
utviklingen på flere 
viktige områder» 

«Vi skal sette tydelige, kvantitative 
mål for utviklingen fra år til år 
innenfor følgende områder:» 

Eksisterende formulering 
er utydelig og sier lite om 
kommunens ambisjoner 
innenfor disse 
parameterne. 

D9 s.27 «Kommunen 
følger med på 
utviklingen 
gjennom statistikk 
som er tilgjengelig 
på følgende 
områder» 

«Kommunen skal sette tydelige, 
kvantitative mål for utviklingen fra år 
til år innenfor følgende områder:» 

Eksisterende formulering 
er utydelig og sier lite om 
kommunens ambisjoner 
innenfor disse 
parameterne. 

D10 s.27 «Elevene skal 
oppleve mindre 
mobbing enn 
nasjonalt 
gjennomsnittsnivå» 

«Kommunen skal jobbe mot en 0-
visjon for mobbing, og som et 
minimum ligge under nasjonalt 
gjennomsnittsnivå» 

Det hjelper ikke de 
individene som rammes 
av mobbing at vi ligger 
under nasjonalt 
gjennomsnittsnivå. Vi må 
synliggjøre at ett hvert 
mobbetilfelle i prinsipp er 
ett for mye. 



D11 s.27 «Andelen 
mottakere av 
sosialhjelp 18-24 
år av antall 
innbyggere 18-24 
år, skal være lavere 
enn 5.2%» 

«Andelen innbyggere 18-24 år med 
behov for sosialhjelp skal være 
maksimalt 5%» 
 

Øvre Eiker har i nyere tid 
(2019) oppnådd 5.0%, og 
sammenliknbart kostratall 
for 2020 er 5.1%. Det er 
sånn sett naturlig å øke 
ambisjonsnivået fra det 
som er foreslått. 

D12 s.30 «Barns tilgang og 
nærhet til gode 
naturopplevelser er 
viktig. Kommunen 
skal i større grad 
vurdere 
driftsformer for 
våre barnehager 
som tar i bruk 
natur- og 
friluftsarealer» 

Kommunen skal sikre barns tilgang og 
nærhet til naturen gjennom god 
variasjon av offentlige og private 
driftsformer i barnehagesektoren. Det 
etableres en ny natur- og 
friluftsbarnehage i kommunen i 
økonomiplanperioden. 

Konkretisering av 
kulepunktet som er en 
naturlig oppfølging av 
tidligere 
representantforslag 
fremmet av M.Lystad 
(Ap) og enstemmig 
vedtatt av kommunestyret. 

D13 s.30  Nytt kulepunkt under delmål 3.1: 

«I samarbeid med frivilligheten sørge 
for at Øvre Eiker har et av landets 
beste og mest mangfoldige 
sommerskoletilbud» 

Følger naturlig fra 
forslagene A4 og C4 

D14 s.30 «Fornyelse av 
toleransearbeidet i 
skolen» 

«Utvide og fornye toleransearbeidet i 
skolen, samtidig som eksisterende 
opplegg med toleransereiser i 10.klasse 
opprettholdes». 

Enkelte har uttrykt 
bekymring for at dette 
punktet i realiteten er et 
forslag om å avvikle 
toleransereisene. Tar inn 
punktet fra 
Ungdomssrådets 
behandling om av 
hovedpoenget er at 
arbeidet må utvides. 

D15 s.33  Ny setning etter «..i kommunen er 
avgjørende viktig for klima og miljø»: 
«Kommunen skal derfor se på 
muligheten for å styrke seg på 
SABIMA’s rangering «Naturkampen» 
gjennom økonomiplanperioden uten at 
dette går på bekostning av kommunens 
vekst- og utviklingspotensiale». 

SABIMA’s rangering 
bygger på en rekke 
relevante parametere som 
påvirker naturen, på 
liknende måte som NHO 
rangerer kommunens 
næringsvennlighet. Øvre 
Eiker er per 2021 på 
309.plass på denne 
rangeringen noe som er 
for dårlig. 

D15 s.33  Ny setning etter «..i kommunen er 
avgjørende viktig for klima og miljø»: 

«Kommunen skal derfor jobbe for å 
styrke seg på SABIMA’s rangering 
«Naturkampen» gjennom 
økonomiplanperioden». 

SABIMA’s rangering 
bygger på en rekke 
relevante parametere som 
påvirker naturen, på 
liknende måte som NHO 
rangerer kommunens 
næringsvennlighet. Øvre 
Eiker er per 2021 på 
309.plass på denne 



rangeringen noe som er 
for dårlig. 

D16 s.36 «Det lages Klima-, 
miljø- og 
energiplan i 2022» 

«Det lages Klima-, Miljø- og 
energiplan i 2022 som viser hvordan 
Øvre Eiker kan redusere sine 
klimautslipp som et minimum i tråd 
med nasjonale forpliktelser» 

Tydeliggjøring av 
ambisjonen for arbeidet 
med denne planen. 

D17 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.4: I 
2022 utrede og legge fram en sak om 
mulig deltakelse i interkommunalt 
samarbeid på IKT-tjenester med 
eksisterende samarbeid i 
nabokommunene.  

Det dukker kontinuerlig 
opp saker som illustrerer 
hvor kritisk arbeidet med 
cybersikkerhet er, f.eks i 
Østre Toten. Det bør 
vurderes om Øvre Eiker 
løser denne 
beredskapsutfordringen 
bedre i samarbeid med 
nabokommuner. 

D18 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.4: «Ved 
neste revisjon av Risiko og 
Sårbarhetsanalyse (ROS) påse at 
forsyningssikkerhet (for strøm) i det 
kommunale kraftnett, evalueres og 
sikres. 

Dette har stor betydning 
gitt samfunnets økende 
avhengighet av stabil 
kraftforsyning. 

D19 s.37  Nytt kulepunkt under delmål 4.5: Øvre 
Eiker Eiendom KF gjennomfører 
tidligere vedtatte mulighetsstudie for 
videre bruk av eksisterende Hokksund 
barneskole til offentlig formål. 

Naturlig å inkludere dette 
under delmålet som en 
oppfølging av tidligere 
vedtak i forbindelse med 
Økonomiplanen for 2021-
2024. 

D20 s.40 «Arbeid med ny 
hjemmeside starter 
opp i 2022» 

«Arbeidet med ny hjemmeside starter 
opp og fullføres i 2022».  

Hjemmesidene er 
overmodne for 
oppgradering/utskifting, 
derfor tydeliggjøring av 
forventning om når 
arbeidet skal fullføres.  

D21 s.43 «Vi skal følge med 
på disse viktige 
tallene» 

«Vi skal ha positiv utvikling innenfor 
følgende parametere:» 

Tydeliggjøring av 
ambisjoner 

D22 s.43 «Besøk i 
kommunale 
ungdomsstilbud» 

«Besøk i kommunale og private 
ungdomsstilbud» 

Det bør være likegyldig 
for kommunen om 
tilbudet og besøkene er i 
privat eller kommunal 
regi. 

D23 s.44 «Kommunen skal 
skaffe seg bedre 
statistikk over det 
enkelte barns 
deltakelse i 
organiserte 
fritidsaktiviteter, 
deriblant vurdere 
om deltakelse i 

«Kommunen skal skaffe seg bedre 
statistikk over det enkelte barns 
deltakelse i organiserte 
fritidsaktiviteter, deriblant vurdere om 
skolen kan bidra til økt kartlegging av 
og deltakelse i fritidsaktiviteter uten å 
øke den administrative belastningen 
for lærerne» 

Lik hensikt uten at 
lærerne skal pålegges 
dette.  



fritidsaktivitet skal 
være en 
obligatorisk del av 
lærernes 
utviklingssamtale 
med den den 
enkelte elev» 

D24 s.44  Nytt kulepunkt under delmål 6.1: 

 Utrede muligheten for et 
samarbeid med Idrettsrådet og 
Viken Idrettskrets om en 
utvidelse av valgfagstilbudet 
med skolene i Øvre Eiker i regi 
av idretten. Dette er under 
forutsetning av at 
kostnadsbyrden deles mellom 
kommunen og idrettskretsen.  

Øvre Eiker kommune bør 
i samarbeid med frivillig 
sektor kunne utvide 
tilbudet til barn og 
ungdom på valgfag i 
skolen. 

D25 s.47-49  «Øvre Eiker kommune understreker 
betydningen av at det jobbes målrettet 
for to tog i timen fra Hokksund til Oslo 
samt en trafikksikker og framtidsrettet 
riksvei 350 mellom Hokksund og 
Åmot. 

Dette er sentrale 
samferdselsutfordringer 
for kommunen, og viktig 
for stedsutviklingen i 
Hokksund. 

D26 s.48 «Kommunen skal 
prioritere arbeidet 
med å klargjøre 
effektfulle 
prosjekter for en 
framtidig 
byvekstavtale» 

«Kommunen skal jobbe aktivt og 
målrettet for å få størst mulig 
investeringstilskudd til prioriterte 
prosjekter fra Buskerudbyen, Viken 
fylkeskommune og andre relevante 
organer» 

Tydeliggjøring av mål og 
at det også finnes andre 
kilder for mulige 
investeringer i 
samferdselsprosjekter. 

D27 s.49 Delmål 7.3: 
«Antall 
arbeidsplasser i 
kommunen har 
gjennomsnittlig økt 
med 1% i året» 

Delmål 7.3: «Antall arbeidsplasser i 
kommunen har gjennomsnittlig økt 
med 1.4% i året» 

Dersom andelen som 
pendler ut av kommunen 
til jobb skal reduseres, må 
antall arbeidsplasser i 
kommunen øke fortere 
enn antall i arbeidsfør 
alder. Det er sånn sett 
naturlig å sette et mål om 
at antall arbeidsplasser 
øker (minst) like mye som 
antall innbyggere. 

D28 s.49 «Kommunens 
ordinære tjenester 
skal gi prioritet til 
å møte 
næringslivets 
behov» 

«Kommunens ordinære tjenester skal 
gi prioritet til å møte næringslivets 
behov. Administrasjonen legger i 2022 
fram en sak til kommunestyret om 
innføring av en kommunal svargaranti 
for næringslivet i en egen sak.» 

En kommunal svargaranti 
vil kunne være et godt 
virkemiddel for å sikre at 
næringslivet får den 
bistanden de trenger, og 
synliggjøre kommunens 
satsing på dette området. 

D29 s.49  Nytt kulepunkt: «NHO’s 
kommunebarometer rangerer Øvre 
Eiker blant topp 50 av landets 
kommuner» 

Tydeliggjøre 
ambisjonsnivået med 
tanke på å være en 
næringsvennlig kommune. 



D30 s.49 «Det avsettes 
ressurs til arbeid 
med 
næringsutvikling. 
Bruken av denne 
ressursen 
bestemmes i lys av 
arbeidet med 
næringsplanen og 
de avklaringene 
som er gjort om et 
regionalt 
samarbeid om 
næringsutvikling» 

 «Det avsettes ressurs til arbeid med 
næringsutvikling og bistand til 
eksisterende næringsliv i kommunen. 
Bruken av denne ressursen bestemmes 
i lys av arbeidet med næringsplanen og 
de avklaringene som er gjort om et 
regionalt samarbeid om 
næringsutvikling. Ressursen skal ha en 
arbeidsmessig og stedlig tett tilhørighet 
til Øvre Eiker, og bestå av minst ett 
årsverk, enten finansiert av Øvre Eiker 
kommune alene eller i samarbeid med 
andre” 

Det er viktig å også styrke 
bistanden til eksisterende 
næringsliv. Erfaringer 
viser at det er viktig at 
denne ressursen er 
dedikert til å arbeide i, og 
rettet mot, Øvre Eiker. 

D31 s.51 «Vi skal følge med 
på disse tallene» 

«Vi skal ha en positiv utvikling 
innenfor disse tallene» 

Tydeliggjøring av 
ambisjon. 

D32 s.52  Nytt kulepunkt under delmål 8.1: 

«Gjennomføre en utredning av mulige 
effektiviseringer i administrasjonen 
med særlig fokus på ikke-lovpålagte 
tjenester utenfor seksjonene Oppvekst 
og Helse og Omsorg i 2022» 

Det vil være viktig i årene 
framover å kontinuerlig se 
etter muligheter for 
effektiviseringer i 
organisasjonen.  

D33 s.52 «Delmål 8.2: 
Sykefraværet skal 
ned mot 7% innen 
2025» 

Delmål 8.2: Sykefraværet skal være 
maksimalt 7% innen utgangen av 2025 

Tydeliggjør ambisjon og 
tidslinje 

 

Begrunnelse 
Budsjett og økonomiplan 2022-2025 gir et godt grunnlag for fortsatt gode tjenester til kommunens 
innbyggere. Det foreslås store investeringer for fremtiden og vridningen av tjenesteprofilen i tråd 
med den demografiske utviklingen.  
 
Sak 76/21 tilbakesendes ordfører for videre behandling. 
 
Protokollen ble godkjent i møtet 
 
Sekr.: Majken Røsnes Skjelbred 
          Sign.   


