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1 Rådmannens	kommentarer

Kommuneplanen ble vedtatt våren 2012, og det var stor tverrpolitisk enighet om retningen på utviklingen 
framover. Kommunen har skissert retningen framover i det overordnet målekartet.

Som et resultat av at ny kommuneplan er vedtatt, har det vært nødvendig å revidere både kommunens 
overordnede målekart og de unike målekart på virksomhetene. Dette arbeidet har vært prioritert av 
rådmannsteamet slik at budsjett og økonomiplanen bygger på de nye fokusområdene.

Kommuneplanarbeidet følges opp gjennom videre arbeid  med Områdeplan for Ask sentrum og  Masterplan 
for åsen. Videre har det blitt gitt signaler om at det er behov for  å iverksette revisjon av kommuneplanen 
for å få etablert mer næringsareal i kommunen.

Administrasjonen har endret prosessen for utarbeidelse av budsjettet og økonomiplanen. Før har 

virksomhetene blitt bedt om å utarbeide forslag til budsjett sett i lys av de behov virksomhetene har. Deretter 

har det vært gjennomført en omfattende kuttprosess for å bringe budsjettet i balanse. Denne gangen har

rådmannsteamet gitt forslag til rammer til de ulike virksomhetene. Rådmannsteamet har basert sin 

rammetildeling på politiske og administrative føringer. Dermed har kommunen større mulighet til å styre 

virksomhetene i forhold til overordnet målsetting i kommuneplanen, samtidig som det ikke opparbeides 

store forventninger som ikke kan innfris.

Rådmannen har sett behov for å opprette en ny stabsfunksjon som benevnes Virksomhet for 

samfunnsutvikling, utredning og styring. Denne funksjonen skal ha ansvaret for å koordinere og utarbeide

samtlige overordnede planer i kommunen samt ha ansvaret for kommunens styringssystem. 

Stillingsressursene er omdisponert fra eksisterende stillinger.

Gjerdrum kommune har gjennom de siste årene investert i ny ungdomsskole og ny barnehage. Det er fortsatt 

store politiske ambisjoner om videre investeringsprosjekter. Både alternativ 1 og 2 skisserer store 

investeringsbehov. Av større investeringer kan nevnes ny barneskole, nytt svømmebasseng og nye 

sykehjemsplasser og omsorgsboliger. 

Ut i fra et fagøkonomisk standpunkt ser rådmannen det nødvendig å legge fram et 0-alternativ som tilsier en 

svært lav investering. Det er rådmannens vurdering at kommunen behøver å konsolidere sin økonomiske 

stilling før man starter med nye store investeringer. Alle alternativene er presentert med og uten 

eiendomsskatt. Dersom inntektspotensialet ved å innføre eiendomsskatt utnyttes, vil det bidra til at 

investeringene kan gjennomføres tidligere enn uten eiendomsskatt. I tillegg er alle tidligere vedtatte 

innsparinger tatt inn i forslagene. 

I alle alternativene er det lagt opp til at Gjerdrum kommune skal inngå samarbeid med Fet og Sørum om et 

felles renseanlegg. Dette vil gi stordriftsfordeler på sikt samtidig som fagmiljøet vil bli styrket og 

miljøgevinster kan hentes ut.+

Kommunen gjennomgår lederutviklingsprogram både i 2012 og første halvår 2013. Alle virksomhetsledere 

får dermed mulighet til å profesjonalisere sin lederrolle ytterligere.

Gjerdrum kommune har med bistand fra Agenda Kaupang fått utarbeidet en rapport der utfordringer og 
forbedringsmuligheter innenfor pleie og omsorgstjenesten blir kartlagt. Ut fra de vurderingene og 
løsningsalternativene som fremkommer i rapporten, har vi innarbeidet opprettelse av mottaks og 
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utredningskontor for pleie og omsorgstjenestene i kommunen. Kontorets oppgave er å ta mot søknader, 
utrede og fatte vedtak.
Mottaks og utredningskontoret skal: Gi innbyggerne ett sted å henvende seg for søknad om helse og 
omsorgstjeneste, Sikre innbyggerne lik tilgang til tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor, Sikre 
tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkeltes hjelpebehov, Sikre at brukerne får helhetlige, fleksible og 
forutsigbare tjenester, Utarbeide individuell plan for brukere med sammensatte behov. 

Budsjettforslaget prioriterer forebygging fremfor reparasjon. Et eksempel på forebyggende tiltak er at det er 

foreslått å bruke ressurser til å styrke ressursteamene på skolene, til å følge opp prosjekt »lesefres» og til 

styrking av PPT. Disse tiltakene har som mål å gi mer tilpasset opplæring og å redusere behovet for 

spesialundervisning.   

Gjerdrum kommune og ØRU er inne i en aktiv fase når det gjelder implementering av nye datasystemer. 

Kommunen skal i løpet av siste del av 2012 og 2013 fase inn både nytt HR-system, e-handelssystem, 

intranett og kvalitetssystem. Det vil være krevende å avsette nok ressurser til å implementere systemene

innen de fastsatte frister. Samtidig er det viktig å fokusere på å hente ut effektiviseringsmulighetene i form 

av bedre kvalitet og redusert ressursbruk. Det er foreløpig ikke innarbeidet effektiviseringsgevinster ut fra de 

ovennevnte IKT-innføringene. Så fort dette blir bedre belyst i beslutningsgrunnlaget, bør slike gevinster 

innarbeides i budsjettet slik at man sikrer at de realiseres. Rådmannsutvalget (i ØRU) har besluttet at alle 

forprosjekter fra nå av skal belyse mulighetene for økonomiske besparelser, og dette vil være en sentral del 

av beslutningsgrunnlaget for nye IKT-prosjekter.

Kommunestyret har nettopp vedtatt ny arbeidsgiverpolitikk. Arbeidsgiverpolitikken understreker følgende 

viktige tema: behov for utvikling/nyskaping, god ledelse og behov for samhandling på tvers i alle situasjoner 

hvor det skaper positive resultater.  Det vil være behov for å ta en vurdering av hvilke konsekvenser den nye 

arbeidsgiverpolitikken vil kunne ha for andre områder og for andre planer.

Administrasjonen vil også i 2013 legge stor vekt på samarbeid på tvers i organisasjonen. Dette er 

tydeliggjort gjennom styringssystemet slik at alle virksomheter må rapportere på dette. 

Rådmannen

Frits Eriksen
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2 Overordnet	del

2.1 Gjerdrum	kommunes	organisering

Gjerdrum kommune er organisert etter en to-nivåmodell. Denne modellen tilsier at det er hovedsakelig to 
formelle administrative beslutningsnivåer i organisasjonen, rådmannsnivået og virksomhetsledernivået. Det 
øverste nivået består av rådmannsteamet, dvs. rådmannen, to kommunalsjefer, leder for økonomi, leder for 
personal og organisasjon og leder for samfunnsutvikling, utredning og styring. Utad i organisasjonen skal 
disse personene framstå som ett beslutningsnivå. Det andre nivået består av virksomhetslederne. Det er 
likevel slik at enkelte virksomhetsledere har delegert myndighet og ansvar til andre i sin virksomheter, for 
eksempel fagledere.

1. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak:

a. Oppgaver lagt til interkommunalt samarbeid:
 Legevakt 
 Miljørettet helsevern
 Landbrukskontor
 Kommuneoverlege  
 Arbeidsgiverkontroll
 Veterinærvakt
 Felles kontor for tilsynsoppgaver etter plan og bygningsloven
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 Barnevernvakt
 Overgrepsmottak
 Innkjøpskoordinator
 Controllerfunksjon
 ØRU vest

b. Oppgaver lagt til interkommunale selskaper:
 Drift og brukerstøtte IKT: Digitale Gardermoen IKS
 Brannvesen: Øvre Romerike Brann og Redning IKS
 Revisjon: Romerike Revisjon IKS
 Renovasjon: ROAF
 Romerike Krisesenter
 Kontrollutvalgssekretariat: Rokus IKS

2. Tjenester løst av andre:
a. Kommunalt aksjeselskap

Mjølkerampa AS. Tilrettelagte arbeidsplasser/arbeidstrening

b. Private barnehager:
7 private barnehager i tillegg til 2 kommunale barnehager.

ØRU
De seks kommunene på Øvre Romerike: Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Nes, Nannestad og Gjerdrum, 
samarbeider på en rekke felt organisert under Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk 
styre bestående av kommunenes ordførere, i tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike fagnettverk.
Det er utarbeidet strategier for videre samarbeid innenfor interessepolitikk, næringsutvikling, 
tjenestesamarbeid og administrativt samarbeid, samt felles IKT- strategier. Begge dokumentene med 
perspektiv fram til 2020.  Disse er vedtatt i kommunestyrene i 2011.

ØRU Vest 
Den er inngått intensjonsavtale om samarbeid mellom kommunene Gjerdrum, Hurdal og Nannestad. 
Initiativet er tatt med en målsetting om gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak.

Målformuleringen er:
Et samarbeid skal gi gevinst enten i form av kvalitetsheving eller effektivisering. Det er også et mål å 
redusere sårbarhet og skape mer robuste fagmiljøer med bredere kompetanse enn det som er mulig å få til i 
mindre kommuner, når man står alene.

Det er opprette en politisk (ordførere) og administrativ (rådmenn)styringsgruppe og en utviklingsleder er 
tilsatt i løpet av 2012. En strategi for mer forpliktende samarbeid er nettopp vedtatt i kommunestyret og en 
mer konkret handlingsplan er planlagt utarbeidet.

Samarbeidet foregår på ulike virksomheter i de nevnte kommuner både med henhold til administrasjon og på 
utøvende tjenester.

2.2 Kommunens styringssystem
Balansert målstyring er styringskonseptet til kommunen.  Det er et helhetlig styringskonsept som kobler 
kommunens visjon og strategi opp mot resultatmålingen.  Systemet tar hensyn til fortid (regnskap), nåtid 
(innbyggere, aktører og interne prosesser) og framtid (læring og vekst).  Balansert målstyring medfører at 
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alle kommunens virksomheter kan forstå, være rettet i mot og koblet opp til kommunen overordnede mål og 
strategier.  Kommuneplanens strategiske måldel ble vedtatt i mai i år og dette danner grunnlaget for 
kommunens nye målekart. Det er i det reviderte målekartet 5 fokusområder (tre tidligere). Disse er oppvekst, 
folkehelse og omsorg, økonomi, næring og klima og miljø. I tillegg har administrasjonen valgt å beholde det 
tidligere fokusområdet medarbeidere. Fokusområdene skal være gjennomgående i alle kommunens 
styringsdokumenter.

Fokusområde:	Oppvekst Mål:	Trygg	og	god	oppvekst

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	Gode	læringsarenaer 1.1 Gode resultater skole 1.1.1 Nasjonale prøver:
Lesing, engelsk og 
matematikk

1.1.1 Blant de 4 
beste i Akershus

8 beste 6 beste 4 beste

1.1.4 Eksamen:
Norsk h. mål (skriftlig), 
engelsk skriftlig og 
matematikk

1.1.4 Blant de 4 
beste i Akershus

8 beste 6 beste 4 beste

1.2 Gode ferdigheter i 
barnehage

1.2.1 Kartleggings-verktøy 
for språk og matematikk

1.2.1 90 % skal ha 
oppnådd mål

80 % 88 % 90 %

1.3 Vurdering av 
kulturskolen

1.3.1 Helhetlig vurdering 1.3.1 5-5,5 5,0 5,2 5,5

1.4 Spesialundervisning 1.4.1 Andel elever i 
grunnskolen som får 
spesialundervisning

1.4.1 Landsgj.snitt 10 % 9 % 8,6

2.	Trygge	og	gode	
oppvekstsvilkår

2.1 Fravær av mobbing 2.1.1 Mobbing på skolen 2.1.1 0-toleranse 0 % 0 % 0 %

2.2 Trivsel og 
medvirkning

2.2.1 Trivsel SFO 2.2.1 Bedre enn 4,5-
5 

4,5 4,8 5

2.2.2 Medvirkning SFO 2.2.2 Bedre enn 4,5-
5 

4,5 4,8 5

2.2.3 Sosial trivsel 2.2.3 Bedre enn 4,5 4,5 4,5 4,5

2.3 Trafikksikre 
ferdselsårer for myke 
trafikanter mellom bolig 
og skole

2.3.1 Andel elever med 
skoleskyss pga. trafikkfarlig 
vei

2.3.1 0 % 7,3 % 0 % 0 %

2.4 Internkontroll 
barnevern

2.4.1 Innført internkontroll 2.4.1 Ja ja ja ja

2.5 Behandlingstid 
barnevern 

2.5.1 Andel undersøkelser 
med behandlingstid over 3 
mnd.

2.5.1 Lands gj.snitt 5 % 5 % 5 %

3.	Inkluderende	og	
kompetente	rollemodeller

3.1 Alle rollemodeller 
skal ha tilstrekkelig 
kompetanse og verdier

3.1.1 Andel styrer og 
ped.ledere med godkjent 
førskolelærerutd.

3.1.1 100 % 50 % 100 % 100 %

3.1.2 Andel assistenter med 
førskolelærerutd., 
fagutd.eller annen ped.utd.

3.1.2 50 % 20 % 30 % 50 %

3.1.3 Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse 1-10 trinn

3.1.3 Landsgj.snitt 16,8 14,5 13,4

3.1.7 Andel lærere med uni., 
høgskole og ped. Utd. Skole

3.1.6 Landsgj.snitt 75,3 % 83 % 90 %

3.1.8 Andel lærere med 
uni.,høgskoleutd. uten ped. 
Utd.

3.1.7 Landsgj.snitt 9,7 % 7,5 % 5,9 %

3.1.9 Opplæring/kurs av 
idrettsledere

3.1.8 Alle med 
lederer/trenere

Alle Alle Alle

3.1.10. Stillinger med 
fagutd. per 1000 barn 0-17år 
barnevern

3.1.10 Lands gj.snitt 2,8 2,8 2,8

4.	Gode	og	varierte	
fritidsmuligheter

4.1 Innbyggernes trivsel 
og tilhørighet 

4.1.1 Innbygger 
undersøkelse

4.1.1 Bedre enn 5 4,0 5,0 5,0

Fokusområde:	Folkehelse	og	Omsorg Mål:	Gode	og	forutsigbare	tjenester

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	Nivå	på	tjenestene	er	
definert	på	kvalitet	og	
kvantitet

1.1 Serviceerklæring med 
definert nivå på 
tjenestene for alle 
tjenesteområder mht 

1.1.1 Etablerte 
serviceerklæringer

1.1.1 Alle 
tjenesteområder har 
service erklæringer

alle alle alle
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kvalitet og kvantitet

1.2 Bruketilfredshet 1.2.1 Brukertilfredshet totalt 1.2.1 Bedre enn 4,5-
5 

4,5 4,8 5

1.3 Kvantitet på tjeneste 
nivå

1.3.1 Legetimer per uke per 
beboer i sykehjem

1.3.1 Lik eller bedre 
enn landsgj.snitt

0,23 0,32 0,40

1.3.2 Fysioterapitimer per 
uke per beboer i sykehjem

1.3.2 Lik eller bedre 
enn landsgj.snitt

0,34 0,35 0,35

1.3.3 Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester med 
fagutdanning

1.3.3 Lik eller bedre 
enn landsgj.snitt

67 % 80 % 100 %

1.3.4 Andel plasser avsatt til 
tidsbegrenset opphold

1.3.4 Lik eller bedre 
enn landsgj.snitt

3,7 % 10,0 % 12,0 %

1.3.5 Årsverk i 
brukerrettede tjenester per 
mottaker

1.3.5 Lik eller bedre 
enn landsgj.snitt

0,51 0,51 0,51

1.4 Kvalitet på tjeneste 
nivå

1.4.1 Resultat fra brukeren 1.4.1 Bedre enn 4,0-
4,5

4,0 5,0 5,0

1.4.2 Brukermedvirkning 1.4.2 Bedre enn 4,0-
4,5

4,0 5,0 5,0

1.4.3 Tilgjengelighet 1.4.3 Bedre 4,7-5 4,7 5,0 5,0

2.	Brukerdialog	basert	på	
respekt,	likeverdighet	og	
tverrfaglig	samordning

2.1 Brukernes vurdering 
av å bli møtt med respekt 
og likeverdighet

2.1.1 Respektfull behandling 2.1.1 Bedre enn 5,5 5,0 5,0 5,5

2.1.2 Trivsel 2.1.2 Bedre enn 5 5,1 5,3 5,5

3.	Folkehelse 3.1 Folkehelse 3.1.1 Helsebarometer:
Helse og sykdom, levevaner 
og miljø

3.1.1 Folkehelse 
blant  de 4 beste i 
Akershus

8 6 4

3.1.4 Åpningstid 
helsestasjon for ungdom 
timer pr uke

3.1.2 Bedre enn 
snittet i Akershus

2 3 4

3.1.3 Andel nyfødte med 
hjemmebesøk inne 2 uker 
etter hjemkomst

3.1.3 100% 97 % 100 % 100 %

3.1.4 Fullførte 
helseundersøkelser

3.1.4 Alle 
undersøkelser 
fullført

alle alle alle

3.2 Tilgang på friluftsliv 
og varierte 
fritidsaktiviteter

3.2.1 Tilgang på friluftsliv 3.2.1 Bedre enn 5,5 5,0 5,5 5,8

3.2.2 Tilgang på varierte 
fritidsaktiviteter

3.2.1 Bedre enn 5,5 5,0 5,5 5,8

Fokusområde:	Økonomi Mål:	Bærekraftig	kommuneøkonomi

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	God	økonomistyring	i	
alle	KOSTRA	sektorer

1.1 Utvalgte nøkkeltall 
produktivitet (i 1000 kr)

1.1.1Korrigerte brutto 
driftsutgifter pr barn i 
kommunal barnehage

1.1.1 Mer 
kostnadseffektiv enn 
KOSTRA gr.8.

115 115 115

1.1.2 Korrigerte brutto 
driftsutgifter til grunnskole, 
skolelokaler og skoleskyss pr 
elev

1.1.1 Mer 
kostnadseffektiv enn 
KOSTRA gr.8.

79 79 79

1.1.3 Korrigerte brutto 
driftsutgifter pr mottaker av 
hjemmetjenester

1.1.1 Mer 
kostnadseffektiv enn 
KOSTRA gr.8.

253 235 209

1.1.4 Korrigerte brutto 
driftsutgifter, institusjon, pr. 
kommunal plass

1.1.1 Mer 
kostnadseffektiv enn 
KOSTRA gr.8.

894 894 894

1.2 Avvik 
budsjett/prognose

1.2.1 Avvik periodisert
budsjett per virksomhet

1.2.1 +/- 2,5 % +/- 4 % +/- 3 % +/-2,5 
%

1.2.2 Prognose 1.tertial 1.2.2 2 % 2 % 2 % 2 %

1.2.3 Prognose 2.tertial 1.2.3 1 % 1 % 1 % 1 %

2.	Forutsigbare	
driftsrammer	totalt	for	
kommunen

2.1 Nettodriftsresultat 2.1.1 Nettodriftsresultat 2.1.1 1 % 0 % 0 % 1 %

3.	Bærekraftig	gjeldsgrad 3.1 Avsetning til 
kommunens disp.fond 
bygges opp i 
planperioden

3.1.1 Disposisjonsfond i % 
av brutto driftsinntekter

3.1.1 Minimum 25 
%. Opprettholde 
dagen nivå i 
planperioden

25 % 25 % 26 %
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3.2 Budsjettere med min 
20 % egenkapital på 
investeringer ekls. VAR

3.2.1 Andel egenkapital 3.2.1 20 % 
egenkapital

0 % 0 % 20 %

3.3 Gjeldsgrad 3.3.1 Netto lånegjeld i % av 
driftsinntekter

3.3.1 På samme nivå 
som KOSTRA 
kommunegr. 8

96,5 % 9,5 % 80 %

Fokusområde:	Medarbeidere Mål:	Kompetente	og	fornøyde	medarbeidere

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	Godt	arbeidsmiljø 1.1 Medarbeiders trivsel 1.1.1 Samarbeid og trivsel 
med kollegene

1.1.1 Bedre enn 5 og 
opprettholde nivået

5,1 5,1 5,1

1.1.2 Sykefravær 1.1.2 7,5-5 % 7 % 6 % 5 %

2.	God	ledelse 2.1 Tilfredshet med 
ledelse

2.1.1 Tilfredshet med 
virksomhetsleder

2.1.1 4,5-5 bedre 
enn nivået

4,7 4,8 5

2.1.2 Tilfredshet med 
rådmannsteam

2.1.2 4,5-5 bedre 
enn nivået

4,0 4,3 4,5

2.1.3 Tilfredshet med 
nærmeste leder

2.1.3 4,5-5 bedre 
enn nivået

4,7 4,8 5

3.	Beholde,	utvikle	og	
rektrutere	nødvendig	
kompetanse

3.1 Tilfredshet med 
kompetanseutvikling

3.1.1 Faglig og personlig 
utvikling

3.1.1 4,5-5 bedre 
enn nivået

4,5 4,8 5

3.2 Lønns -og 
arbeidstidsordninger

3.2.1 Lønns -og 
arbeidstidsordninger

3.2.1 4-4,5 og bedre 
enn landssnittet 
Bedrekommune

4,0 4,3 4,5

3.3 Helhetsvurdering 3.3.1 Alt i alt hvor fornøyd 
er du med arbeidssituasjonen

3.3.1 4,5-5 og bedre 
enn landssnittet 
Bedrekommune

4,6 4,8 5

1.	Godt	arbeidsmiljø 1.1 Medarbeiders trivsel 1.1.1 Samarbeid og trivsel 
med kollegene

1.1.1 Bedre enn 5 og 
opprettholde nivået

5,1 5,1 5,1

Fokusområde:	Næringsutvikling Mål:	Variert	næringsliv	og	flere	lokale	
arbeidsplasser

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	Tilgang	til	varierte	
næringsareal

1.1 God plassbedredskap. 1.1.1 Antall ledig 
næringsareal i kommuneplan

1.1.1 Ledig 
arealreserver i 
forhold til avsatte 
byggeområder

1 % 2 % 3 %

1.1.2 Ledig næringsareal i 
Ask sentrum

1.1.2 Næringsareal 
avsatt i sentrum som 
forretning, service 
kontorer

2 % 5 % 7 %

2.	Etablering	av	
kompetansearbeidsplasse
r

2.1.Ny etablerte 
arbeidsplasser bør være 
høy 
kompetansearbeidplasser

2.1.1 Andel arbeidsplasser 
med krav til høyere 
utdanning

2.1.1 Høy andel 
kompetanse 
arbeidsplasser

3.	Levende	sentrummed	
kompetansearbeidsplasse
r

3.1 Redusert 
handelslekkasje

3.1.1 Handelstatestikk 3.1.1 Handelsnivå på 
snitt i Akershus

3.2 Økt antall 
kompetansearbeisplasser 
i Ask sentrum

3.2.1 Antall kompetanse 
arbeidsplasser i Ask sentrum

3.2.1 Øke antall 
kompetanse 
arbeidplasser i Ask 
sentrum

4.	Etablerer-og	
næringsvennlighet

4.1 Fornøyde brukere av 
tjenesten

4.1.1 Brukerundersøkelse -
ØRU

4.1.1 Bedre enn 4 
(skala 1-6)

4 4,5 5

4.2 Fornøyde 
næringsdrivende

4.2.1 Brukerundersøkelse 4.2.1 Bedre enn 4 
(skala 1-6)

4 4,5 5

Fokusområde:	Klima	og	miljø Mål:	Kutt	i	klimagassutslipp	og	effektiv	energi	
utnyttelse

Suksessfaktor Indikator Målemetode Resultatmål 2013 2019 2024

1.	Bærekraftig	areal- og	
ressursforvaltning

1.1 Arealforbruk 
pr.innbygger i tettsted

1.1.1 Arealforbruk 
pr.innbygger i tettsted

1.1.1 Reduseres med  
5 % i 
kommuneplanperiod
en

1.2 Klimagassutslipp 1.2.1 Antall arbeidsreiser 
som skjer med kollektiv 
transport

1.2.1 Redusere 
klimagass i samsvar 
med nasjonal mål

1.3 Sammenhengende og 1.3.1 Registrering av 1.3.1 Alle 0
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trygge grønt områder fra 
alle boligområder til 
friluftsområder

punkter/felt med manglende 
sammenheng i grøntområder

boligområder

1.3.2 Leke & 
rekrasjonearealer per 1000 
innb.

1.3.2 
Landsgjenomsittet

17

1.4 Arbeidsplasser i 
kommunen

1.4.1 Offisiell statesitkk 1.4.1 Økt 
egendekning av 
arbeidsplasser til 
60%

2.	Bærekraftig	energibruk 2.1 Energiforbruk per m2 2.1.1 Energiforbruk per m2 
kommunale bygg

2.1.1 5 % lavere enn 
for sammenlignbare 
kommuner

2.1.2 Energiforbruk per m2 
kommunen totalt

2.1.2 5 % lavere enn 
for sammelignbare 

2.1.3 Kommunale 
energikostnader pr.innb i kr

2.1.3 1 % reduksjon 
i per år i 
planperioden

2.2 Oppvarming av 
kommunale bygg med 
vannbåren varme skal 
baseres på fornybar 
energi

2.2.1 Andel oppvarming av 
kommunale bygg med 
vannbåren varme som er 
basert på fornybar energi

2.2.1 Alle 
kommunale bygg

0 % 50 % 100 %

2.3 Nye bygg i Ask 
sentrum skal bruke 
fornybar energi

2.3.1 Andel av 
byggningsmassen i Ask 
sentrum som oppvarmes 
med fornybar energi

2.3.1 Alle nye bygg 100 %

2.3 Sammenheng	mellom	de	ulike	planer

Kommuneplanen for Gjerdrum kommune ble vedtatt våren 2012. Denne planen går fram til 2024. 

Økonomiplanen er 7 år i Gjerdrum kommune slik at denne planen går fram til 2019. Lovkravet i 

kommuneloven sier at kommunen skal lage planer som omfatter minst 4 år. Første året i økonomiplanen er 

neste års budsjett (2013). Gjennom året blir det rapportert til politisk nivå pr tertial. Det danner grunnlaget 

for å korrigere kursen underveis hvis det er vesentlige avvik i forhold til budsjett. De siste årene har det vært

minimalt med budsjettendringer gjennom året. Ved årets slutt blir det skrevet årsmelding som igjen danner 

grunnlag for videre læring i kommunen. Dermed blir treffsikkerheten i budsjettene større framover. 

Administrativt blir det også produsert månedsrapporter som da rapporterer til rådmannens team.

I den nylig vedtatte planstrategien innfører et nytt plannivå, overordnede planer for f eks kultur og for skole, 

SFO og barnehage. De overordnede planene skal detaljere ut mer hvordan kommuneplanens ambisjoner skal 

nås, i tillegg til å klarlegge strategiske valg på de forskjellige områdene. 

2.4 Internkontroll

Gjerdrum kommune har etablert en god internkontroll i de fleste virksomhetsområdene, men mangler et 
helhetlig dokumentert internt kontrollsystem. 

Gjerdrum kommune, sammen med kommunene Eidsvoll og Ullensaker, har etablert et prosjekt som skal 
utvikle og implementere et kvalitetssystem. Dette systemet skal være et helhetlig og overordnet system som 
dokumenterer alle relevante lover og forskrifter, prosedyrer, sjekklister etc. som kommunen har på alle 
nivåer. Det skal også brukes til avviksrapportering og -behandling.

Utrullingen i kommunene vil skje gradvis og starter med implementering i dokumentsentrene i de tre 
kommunene. 
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Rådmennene i ØRU-kommunene planlegger en felles anskaffelse av bistand til å utarbeide en regional og 

kommunespesifikke risiko- og sårbarhetsanalyser. Diss analysene skal danne grunnlaget for å redusere 

sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer og hvordan best håndtere hendelser dersom de inntreffer 

(beredskapsplaner).

2.5 HMS	i	Gjerdrum	kommune

HMS-arbeidet i Gjerdrum kommune er forankret i arbeidsmiljøutvalgets vedtatte internkontroll – generell 

del. Årshjulet legger her opp til årlige hms-aktiviteter.

Det gjennomføres årlige medarbeiderundersøkelser, samt vernerunder. Oppfølgingen av dette skjer gjennom 

virksomhetenes virksomhetsplaner, evt. ved oversendelse til eiendomsavdelingen for større saker. Det som 

eiendomsavdelingen ikke makter å gjøre innenfor årets driftsrammer, inngår som grunnlag for 

budsjettforslag neste år.

Gjerdrum kommune er en Inkluderende arbeidslivsbedrift (IA=) og har forpliktet seg å jobbe med 3 delmål:

- Redusere sykefraværet (til under 7,5 %)

- Tilsette arbeidstakere med redusert funksjonsevne

- Øke den reelle pensjonsalder (gjennom seniortiltak)

Med utgangspunkt i dette arbeider Gjerdrum kommune spesielt med nærværfaktorer /psykososialt 

arbeidsmiljø. Det er gjennom et eget prosjekt iverksatt en rekke aktiviteter, herunder også opplæring, 

Sykefraværet har gått ned de siste årene. Fortsatt er det virksomheter med for høyt fravær, men disse følges 

spesielt opp. Gjennom en egen hms-dag prøver en å skape engasjement og innsikt for hms-arbeidet.  

2.6 Likestilling

Gjerdrum kommune er en IA bedrift og har gjennom det forpliktet seg til å arbeide målbevisst bl.a. for at 

alle skal ha muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet osv.   Det er 

klar overvekt av kvinner ansatt i Gjerdrum kommune (83 %), mens lederne fordeler seg omtrent jevnt 

mellom kjønnene. Lønnsforskjellene mellom kjønnene er for det meste små, selv om de kan registreres 

enkelte steder. 63 % av mennene og 34 % av kvinnene har deltid. Av nylig vedtatt arbeidsgiverpolitikk 

framgår at uønsket deltid skal søkes redusert til et minimum.

Etiske retningslinjer legger likebehandling til grunn som et viktig prinsipp overfor alle.
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3 Prognoser

3.1 Folketallsprognose

Norconsult har på oppdrag fra Gjerdrum kommune med nye prognoser på folketallsutviklingen framover. Ut 

fra tabellen kan en konkludere med at kommunen vil stå for en betydelig vekst i de neste årene. Det 

samsvarer også med den historiske folketallsutviklingen i Gjerdrum kommune.

3.2 Inntektsprognoser	

Skatt 	og 	rammeti lskudd 	
(1 000kr)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Innbyggertilskudd	(likt	beløp	pr	
innb.) 112	551	 126	071	 		136	912	

												
139	600	 		142	977	 		146	306	 		149	687	 		153	099	 		156	484	

Utgiftsutjevning 5	396	 						 2	274	 							1	220	 								1	471	 								 -207	 						-2	587	 					 -5	153	 					 -8	333	 		-11	808	
Overgangsordninger	(INGAR	fra	
2009) -869	

																-
419	

																				
-			

																					
-			

																				
-			

																			
-			

																				
-			

																				
-			 															-			

Saker	særskilt	ford	
(fysioterapi/kvalifiseringsprogram) 1	133	 							1	114	 						 1	151	 1	151 1	151 1	151 1	151 1	151 1	151

Veksttilskudd 1	614	 							2	319	 		3	192	 1	242	
																	

918	
																

826	
																	

852	
																		

811	
												

815	
Ordinært	skjønn	inkl	bortfall	av	
dif.arb.avg. 1	300	 						 1	400	 1	300

																					
-			

																				
-			

																			
-			

																				
-			

																				
-			 															-			

RNB2009	/	RNB2010	/	Prop	59S	/	
RNB2011 140	

																	
150	

Sum	rammetilsk	uten	inntektsutj 121	264	 132	909	 143	775	 143	464	 144	839	 145	696	 146	537	 146	728	 146	642	

"Bykletrekket"	(anslag	etter	2010) 		-6	

Netto	inntektsutjevning -6	529	 					 -6	613	 -7	038	 -7	188	 -7	337	 -7	490	 		-7	640	 -7	791	 -7	935	

Sum	rammetilskudd 114	730	 126	295	 136	738	 136	276	 137	502	 138	206	 138	897	 138	937	 138	707	

Rammetilskudd	- endring	i	%
														

126,5	
																

10,1	
																		

8,3	
																		

-0,3	
																		

0,9	
																	

0,5	
																		

0,5	
																			

0,0	
												-

0,2	

Skatt	på formue	og	inntekt 143	841 152	480 162	262 165	720 169	172 172	682 176	154 179	639 182	947

Skatteinntekter	- endring	i	%
																	-

0,8	
																

6,01	
																

6,42	
																		

2,13	
																

2,08	
															

2,07	
																

2,01	
																	

1,98	
											

1,84	
Andre	skatteinntekter	
(eiendomsskatt)

																				
-			

																				
-			

																				
-			

																					
-			

																				
-			

																			
-			

																				
-			

																				
-			 															-			

Sum	skatt	og	rammetilskudd	
(avrundet) 258	571	 278	800	 299	000	 302	000	 306	700	 310	900	 315	100	 318	600	 321	700	

Skatt og ramme er definert som frie inntekter i kommunen. Det kjennetegnes ved at staten ikke har 

øremerket bruken av disse inntektene. I og med at staten allerede har bestemt gjennom lover og forskrifter 

Prognose hele kommunen
Norconsult/DL, september 2012 Prognose--------------------->

31.des 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0 år    60 59 75 61 59 81 61 72 72 75 76 79 81 84 85 88 90 92 95 96 97 99

1-2 år 135 148 143 160 151 134 171 166 153 167 169 174 177 181 186 189 194 200 201 204 208 211

3-5 år 245 230 233 227 241 256 257 260 275 275 286 268 285 289 295 301 307 313 319 323 329 335

6-12 år   591 617 649 637 634 647 645 625 636 635 640 675 673 697 717 720 735 752 741 762 768 782

13-15 år  244 253 251 255 260 288 290 294 285 294 294 289 283 278 275 283 292 304 320 316 327 310

16-19 år  267 279 289 312 317 325 341 354 378 383 385 392 389 392 387 386 377 368 384 385 394 427

20-29 år  483 498 495 496 504 525 556 601 626 658 705 726 762 786 808 825 839 863 869 871 850 849

30-39 år  915 906 912 885 847 876 877 868 864 889 901 934 964 990 1018 1055 1080 1092 1104 1127 1161 1162

40-49 år  743 788 830 898 961 1035 1096 1140 1214 1242 1267 1299 1317 1312 1279 1281 1272 1282 1271 1289 1297 1322

50-59 år  607 617 604 634 646 658 683 704 739 789 841 883 935 1004 1089 1152 1223 1267 1336 1356 1372 1401

60-66 år  298 317 361 379 407 429 433 443 449 434 444 452 466 479 494 508 530 555 575 605 653 685

67-69 år  95 100 91 94 95 109 124 153 170 205 196 207 188 191 190 188 190 194 204 216 218 224

70-79 år  249 263 276 283 299 303 297 309 314 319 354 372 419 446 470 502 533 557 571 587 589 601

80 år og over 132 139 144 143 146 155 159 163 171 179 188 196 203 209 223 223 226 236 247 255 287 301

sum       5064 5214 5353 5464 5567 5821 5990 6152 6346 6544 6746 6946 7142 7338 7516 7701 7888 8075 8237 8392 8550 8709

vekst 150 139 111 103 254 169 162 194 198 202 200 196 196 178 185 187 187 162 155 158 159

% vekst 2,90 2,70 3,15 3,12 3,09 2,96 2,82 2,74 2,43 2,46 2,43 2,37 2,01 1,88 1,88 1,86
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hva kommunene skal utføre av tjenester er disse midlene i realiteten allerede bundet opp.  Oversikten over 

viser inntektene i de ulike årene basert på framskrivning av folketall i Gjerdrum kommune sammenlignet 

med framskrivning av landstallene. For 2013 er det tatt inn deflator på 3,3 %. Deflator er uttrykk for lønns 

og prisstigning. Ovennevnte oppsett er en del av prognosemodellen til KS for beregning av frie inntekter.

3.3 Momskompensasjon

Momskompensasjon investering for 2012 er lagt inn med 910. 000 i inntekt i driftsregnskapet. Det er 

budsjettert med en tilsvarende utgift på 546.000 (60 %) i driftsregnskapet. For 2013 er det tatt inn 1,8 mill.

inn i inntekt og 1,440 mill. som utgift (80 %). Fra og med 2014 er det ingen inntekt i driftsregnskapet for 

momskompensasjon investeringer.

4 Eiendomsskatt

Gjerdrum kommune har ikke innført eiendomsskatt. Samtidig har det vært gjennomført betydelige 

investeringer og det planlegges med et høyt investeringstempo også i kommende planperiode. Gjeld totalt 

sett for kommunen var på kr 366,2 mill. brutto. eks startlån pr 1/1-2012. For å muliggjøre en politisk 

ambisjon om å investere i ny barneskole, svømmebasseng, utbygging av nye sykehjemsplasser og 

omsorgsboliger, vil rådmannen anbefale å innføre eiendomsskatt i økonomiplanperioden. I utgangspunktet 

burde eiendomsskatt ha vært innført så snart som mulig, og alternativ 0 skisserer innføring av eiendomsskatt 

fra 2014.

Nedenfor siteres lovteksten fra eigedomsskattelova.

§ 13. Første året det vert utskrive eigedomsskatt i ein kommune, må skatten ikkje vera større enn kr 2 av kvart kr 1.000 av 

takstverdet. Seinare kan skatten ikkje i noko år aukast med meir enn kr 2 for kvart kr 1.000. Skatten kan likevel aukast med kr 3 

for kvart kr 1.000 for huslause grunneigedomar. Skatten kan aukast med kr 3 for kvart kr 1.000 for eigedomar som nemnde i § 12 

bokstav a same år som kommunen innfører botnfrådrag i eigedomsskatten. Skattøyret kan ikkje aukast same år som botnfrådrag 

fell bort. Derimot kan eigedomsskatten setjast ned til dei nemnde minstegrensene frå eit år til det neste utan omsyn til kor høg 

skattesatsen er frå før. 

Får ein kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i område som kjem med i 

kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før utvidinga. 

Da en slik innføring vil kreve mye planlegging og taksering av alle eiendommer i kommunen bør en starte 

med forberedelsene minst 1 – 2 år i forveien.

Anslag på inntekter som er tatt inn i forslaget:

Eiendomsskatt 	(1 000kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Eiendomsskattegrunnlag	stipulert 3 000 000	000

Innfasing	2	promille 6	000 6	000 6	000 6	000

Innfasing	4	promille 6	000 6	000 6	000

Innfasing	6	promille 6	000 6	000

Innfasing	7	promille 3	000

Takseringsutgifter 3	000

Sum	budsjettert	inntekter eiendomsskatt 3	000	 12	000	 18 000	 21 000	

For å kunne realisere oppfølgingen av investeringer forbindelse med kommuneplanen så er det lagt inn 

eiendomsskatt i begge alternativene fra 2016. For 0-alternativet så er det lagt inn eiendomsskatt fra 2014.
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5 Forslag	til	budsjett 2013-2019	og	politiske	og	administrative	
føringer	

Et gjennomgående trekk for Gjerdrum kommune er høy kvalitet på tjenestene.  Videre har kommunen et 

betydelig egenkapitalfond. Utfordringene fremover ligger i forholdet mellom inntekter og utgifter og høye 

ambisjoner for tjenestekvalitet, samt en meget ambisiøs investeringsplan.   

Rådmannen er av den oppfatning at det ikke finnes store muligheter for å hente ut nye 

effektiviseringsgevinster ved enkeltvirksomheter eller gjennom omstruktureringer eller lignende. Det er 

derfor lagt inn et innsparingskrav på de fleste virksomhetene mellom 1og 3 %. Dette er gjort for å fristille 

midler som kan brukes til prioriterte formål. Det meste av innsparingen er foreslått disponert til konkrete 

tiltak med formål om å forbedre tjenester og å forebygge fremfor å reparere. 

Utfordringen med denne måten å drive innsparing på er at det kan medføre en gradvis reduksjon i kvaliteten

på enkelte områder.  Det vil være en utfordring å håndtere de reduserte rammene for virksomhetene samtidig 

som det er behov for utvikling og nyskaping. Videre kan det være vanskeligheter med å ta ut potensialet i 

IKT-investeringer. Det er derfor viktig å vurdere disse forholdene med jevne mellomrom.

Tabellen nedenfor viser tiltak som inkludert i økonomiplanen 2013-2019 med tallmessige konsekvenser i 

forhold til vedtatt budsjett 2012.  Endringene er gruppert etter følgende kategorier, 

Kommuneproposisjonen/statsbudsjettet, vedtatte planer i kommunen og rådmannens forslag til 

prioriteringer. (Røde tall markerer økt inntekt eller redusert utgift).

Fors lag 	 t i l 	buds jet t 	og 	økonomiplan 	
2013-2019 (1 000kr)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kommuneproposisjon/statsbudsjettet

02.PER Kompensert	Lønns	&	prisvekst 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460

02.PER Lønns	&	prisvekst	(3,75 %	av	195	mill.) 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840

05.GUS 2	t.	valgfag	per	uke	per	års	trinn 200 409 539 539 539 539 539

18.FIN Skatt/rammetilskudd -24	500 -27	500 -32	200 -36	400 -40	600 -44	100 -47	200

23.BHG Opptrappingsplan	barnehager	 50 100 100 100 100 100 100

Sum	kommuneproposisjon -16	950 -19	691 -24	262 -28	462 -32	662 -36	162 -39	262

Vedtatte planer	i	kommunen

09.KUL 98/2012	Tilskudd	kulturhus	(450-270) 180 180 180 180 180 180 180

10.EIE PS 56/11:Sykehjemsplasser 0 750 750 750 1	050 1	050 1	050

10.EIE PS	56/11:Omsorgsboliger 0 0 800 800 1	800 1	800 1	800

10.EIE PS	15/11:Kommunal	eiendomsforvaltning 692 692 692 692 692 692 692

11.KOM PS	21/11:	Vegvedlikehold	(nivå	3	kontra	2) 800 800 800 800 800 800 800

11.KOM Hovedplanvann	forminneregistrering	(FM	krav)	
(utg.	i	2012)

-650 -650 -650 -650 -650 -650 -650

11.KOM Hovdeplanvann	forminneregistrering	(FM	krav)	
(gebyr	fra	innb.)

0 -400 -200 0 0 0 0

13.INS PS	56/11:Omsorgsplan	fase	I 0 8	890 8	890 8	890 8	890 8	890 8	890

15.FUN PS	56/11:Omsorgsplan	fase	II-III 0 0 0 9	366 9	366 9	366 9	366

16.NAV PS	399/09:	Rusplan 473 473 473 473 473 473 473

17.HFB PS	56/11:	Omsorgsplan	fase	II-III	(psykiatri) 0 0 2	050 2	050 2	050 2	050 2	050

18.FIN PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	
(renter/avdrag)

3	690 3	879 12	696 32	259 32	526 33	028 33	028

18.FIN PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	
(eiendomsskatt)

0 0 0 -3	000 -12	000 -18	000 -21	000

21.VAR PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	(gebyrer) -1	437 -2	979 -5	176 -5	797 -7	160 -8	094 -8	094

21.VAR PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	(utgifter) 554 1	384 3	434 3	568 3	722 3	973 3	973

Sum	vedtatte	planer	i	kommunen -12	648 -6	672 477 24	919 21	077 17	396 14	296
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Fors lag 	 t i l 	buds jet t 	og 	økonomiplan 	
2013-2019 (1 000kr)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rådmannens	forslag	til	prioriteringer

3	%	reduksjon	på	driftsutgifter -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075

01.RMT Kvalitetsprosjektet -150 -300 -300 -300 -300 -300 -300

01.RMT Ressursteam	spesialundervisning 900 900 900 900 0 0 0

01.RMT Lesefres 450 450 450 450 0 0 0

01.RMT Kompetansetiltak/GNIST 100 100 100 100 100 100 100

01.RMT Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever 290 290 290 290 290 290 290

01.RMT Faglig/adm. støtte	 650 650 650 650 650 650 650

02.PER Lederutvikling 0 -250 -250 -250 -250 -250 -250

02.PER Lederutvikling	mellomledere 0 100 100 100 100 100 100

02.PER AFP -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400

02.PER IA	tiltak 150 150 150 150 150 150 150

02.PER Valg 280 0 280 0 280 0 280

03.ØKO 20	%	økt	stilling	pga	.	AFP 100 100 100 100 100 100 100

04.GBS Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

04.GBS Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

05.GUS Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

05.GUS Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

05.GUS Ny	Giv 250 250 250 250 250 250 250

06.VES Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

06.VES Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

09.KUL Kulturminnevern	konsulent	(ØRU) 200 200 200 200 200 200 200

09.KUL Idretts- og	friluftslivkonsultent	(50	%) 300 300 300 300 300 300 300

09.KUL Frivillighetssentralen	(husleie) 105 105 105 105 105 105 105

10.EIE Varmepumper 435 0 0 0 0 0 0

10.EIE Svømmeopplæring -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

10.EIE 50	%	Boveileder	(til	HFB) -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

10.EIE Renhold	ny	kontrakt 0 0 0 0 0 0 0

10.EIE Husleie	(gjengsleie) -250 -500 -500 -500 -500 -500 -500

13.INS Kjøp	av	5	plasser	samhandlingsreformen 0 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884

13.INS Kjøkkensjef	+	20	% 100 100 100 100 100 100 100

14.HJE Styrking	av	bemanning	på	natt 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300

15.FUN VTA	plasser	7-10	brukere 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000

15.FUN Mjølkerampa	med-finansiering	fra	40	%	til	25	% -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

16.NAV Økning	støtte	pga. gjengs	leie 250 350 350 350 350 350 350

17.HFB Barnevern	 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000

17.HFB Utvidelse	stillinger	skolehelsetjenesten 500 500 500 500 500 500 500

17.HFB 50	%	boveileder 300 300 300 300 300 300 300

17.PPT 50	%	merkantil	ressurs 250 250 250 250 250 250 250

19.HEL Kjøp	av	plasser/styrking	hjemmetjenesten	(LEON) 2	400 0 0 0 0 0 0

19.HEL Døgntilbud	- øyeblikkelig	hjelp	(ØRU) 0 0 0 1	200 1	200 1	200 1	200

19.HEL Mottaks- og	utredningskontor 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220

20.SUS Kartlegging/vurdering	av	kapasitet	VA-anlegg 500 0 0 0 0 0 0

20.SUS Områdeplan	Ask	sentrum	(HU) 1122 822 472 0 0 0 0

20.SUS Bruker/innbyggerundersøkelser	og	evalueringer 300 300 300 300 300 300 300

22.	POB	S Økte	gebyrer	aktivitetsøkning -14 -265 -365 -507 -651 -651 -651

22.	POB	S Økte	utgifter	aktivitetsøkning -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075 -8	075

Sum	rådmannens	forslag	til	prioriteringer 5	064 -3	436 -3	606 -3	300 -4	514 -4	794 -4	514

Sum	endringer	eks.	nye	finansutgifter -7	584 -10	108 -3	129 21	619 16	563 12	602 9	782

5.1 Politiske	føringer

Utgangspunktet for de politiske føringene listet nedenfor er kommunenes strategiske målekort og de er et 

resultat av økonomiplanseminaret (på Klekken) med administrasjonen og politikerne.
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Fokusområdet	oppvekst

1. Utarbeid	plan	for	kvalitetsforbedring	i	skole

a. Tydelig	føring	fra	skoleeier.

b. Skoleeier	tettere	på

c. Like	kvalitetsrammer

d. Kontinuerlig	forbedring

e. Kompetansebygging

f. Spesialundervisning

g. Ny	Giv	(mindre	frafall	i	videregående skole)

Tiltak:	Overordnet	plan	for	skole,	SFO	og	barnehage	ligger	i	planstrategien	og	planen	bør avklare	alle	

underpunkter.		Det	har	i	løpet	av	2012	vært	en	ekstern	vurdering	av	spesialundervisningen	i	kommunen	

og	anbefalingene	er	tatt	inn	i	forslag	til	budsjett	og	økonomiplan.		Videre	skal	kommunen	delta	i	

kvalitetsnettverk	for	skole	i	regi	av	KS	sammen	med	blant	annet	Nannestad	og	Hurdal.		

2. Rekruttere	og	beholde	kompetente	medarbeidere

a. Sikre	rekrutteringskompetanse

b. Bygge	omdømme/kommunen	attraktiv	som	arbeidsplass.

c. Kreativ	annonsering	/	markedsføring

d. Etter	og	videreutdanning-faglig	utvikling

e. Oppfølging	og	veiledning

f. Seniorpolitikk

g. Spesialiserte	oppgaver	

h. Konkurransedyktig	lønn

Tiltak:	Innspillene vil	bli vurdert,	også i	lys	av	ny	arbeidsgiverpolitikk	som	ble	vedtatt	i	kommunestyret

høsten	2012.

3. Sikre	sosiale	møteplasser

a. Trase	fra	ungdomsskolen	til	marka

b. Utrede	potensiale	for	bruk	av	kulturhuset.

c. Svømmehall

Tiltak: Trasé fra	ungdomsskolen	til	marka	innarbeides	som	en	del	av	områdeplan	for	Ask	sentrum.		

Potensiale	for	bruk	av	kulturhuset	inkluderes	i	overordnet	plan	for	kultur.	Det	er	i	forslag	til	budsjett	og	

økonomiplan	lagt	inn	å øke tilskuddet	til	kulturhuset	til	kr	450.000	per	år.		Ny	svømmehall	er	foreslått

inkludert	i	neste	økonomiplan	periode	(2020).

4. Helhetlig	tilnærming	til	samarbeid

a. Samarbeid	om	enkeltindivid	på	tvers	av	virksomhetene.

b. Tettere	samarbeid	med	lag,	foreninger	og	næringsliv

Tiltak: Samarbeid	på	tvers	er	et	gjennomgående	tema	på	lederutviklingsprogrammet.	Mekanismer	

(koordinerende	team)som	sikrer	et	koordinert	samarbeid	om	individet	bør	utredes	i	eget	prosjekt.	Krav	

om	formalisering	og	rapportering	på	dette	temaet	er	lagt	som	administrativ	føring	for	alle	virksomheter.		
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Samarbeid	med	lag,	foreninger	og	næringsliv	vurderes	i	overordnet	plan	for	skole,	SFO og	barnehage	og	

tilsvarende	plan	for	kultur.

Fokusområdet	folkehelse	og	omsorg

1. Forebygging	framfor	reparasjon	

a. Folkehelseplan
b. Frisklivstilbud
c. Lage/iverksette	system	for	tidlig	oppdagelse,	vurdere	og	handle	(intervensjon)
d. Ta	ansvar	for	egen	helse,	informasjon,	tilrettelegge	for	arenaer	der	man	kan	få	kunnskap.
e. Sørge	for	at	de	som	ikke	selv	tar	initiativ	til	å	passe	på	helse	får	hjelp	til	det.
f. Gi	de	som	har	behov	for	hjelp	og	støtte	til	å	leve	«livene	sine».
g. Sette	i	gang	arbeid	med	å	endre	holdninger	på	tvers	av	tjenesteområder.	
h. Lage	sammenhengende	tiltakskjeder	for	barn/unge	som	står	i	fare	for	å	falle	utenfor.	
i. Helsesøster	til stede	på	alle	skoler	og	barnehager	etter	behov.
j. Tett	og	godt	samarbeid	med	politiet

Tiltak: Folkehelseplanen	ligger	inne i planstrategien.	Mange	av	punktene	vil bli	behandlet	som	en	del	av	

folkehelseplanen	og	enkelte	punkter	vil	bli	en	del	av frisklivssentralens	arbeidsområde. Tidlig	

intervensjon;	barnevernet	har	gjennomført	opplæring	av	alle	virksomhetsledere	og	ansatte	som	arbeider	

med	barn.	Dette	skal	videreføres. Forslag	til	budsjett	og	økonomiplan	inneholder	flere	eksempler	på	

forebygging	framfor	reparasjon,	inkludert	økning	på	helsesøsterstillinger. Videre	så	planlegges	et	utvidet

samarbeid med	politiet	blant	annet	i	utvidet	ledergruppe,	barnehager	og	skoler.

2. Tjeneste	tilbud	etter	LEON	prinsippet

a. Behovsanalyse	med	tilhørende	handlingsplan	for	pleie	og	omsorgstjenesten	vedtatt	i	
kommunestyret.

b. Flere	trinn	i	omsorgstrappen	med	hovedvekt	på	de	laveste	trinnene	i	trappa.
c. Mer	fysioterapi og	ergoterapi.
d. Åpent	dagsenter,	lavterskeltilbud	på	tvers	av	tjenestene.	
e. Videreføre	aktiviteter	som	demensskole,	oppsøkende	virksomhet	blant	eldre	etc.

Tiltak: Overordnet	plan	for	helse,	pleie	og	omsorg	vil	ta	for	seg	flere	av	enkeltpunktene. I	løpet	av	2012	

har	det	vært	en	ekstern	vurdering	utviklingen	av	pleie	og	omsorgstjenestene	i	kommune	som	blant	annet	

har	tatt	for	seg	strukturen	og	driften	innenfor	helse	og	omsorgsområdet.		Som	følge	av	dette	er	det	i	

forslag til	budsjett	og	økonomiplan	et	det	blant	annet	lagt	inn	en	styrking	av	hjemmetjenesten	og	

tildelingskontor.

3. Rekruttere	og	beholde	kompetente	medarbeidere

a. Interkommunalt	samarbeid	om	opplæring	og	erfaringsoverføring	på	tvers	av	virksomhetene.
b. Være	konkurransedyktig	i	forhold	til	lønn	og	muligheter	for	videreutdanning

Tiltak: Erfaringsoverføring	på	tvers	av	like	virksomheter	foregår	i	dag	som	en	del	av	ØRU	(eks	

demenssamarbeidet)	og	ØRU	Vest	samarbeidet. Etterarbeid	etter	ny	arbeidsgiverpolitikk	vedtatt	i	

kommunestyret høsten	2012 vil	også	inkludere	utarbeidelse	av	ny	lønnspolitikk..

4. Helhetlig	tilnærming	til	samarbeid	med	lag	og	foreninger
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a. Tettere	dialog	med	blant	annet	frivillighetssentralen	og	tjenester	innenfor	kommunal	
virksomhet.

b. Lage	gode	arenaer	for	lavterskeltilbud.

Tiltak: Helhetlig	samarbeid	med	lag,	foreninger	og	næringsliv	bør	vurderes	i	overordnet	plan	for	helse,	

pleie	og	omsorg og	tilsvarende	plan	for	kultur.	Frivillighetssentralen	invitert	har	blant	annet	vært	

involvert	i	utviklingsprosjektet	på	pleie	og	omsorg.

Fokusområdet	næring

1. Sentrumsplan

a. Levende	samfunn	med	kompetansearbeidsplasser.

b. Gjenbruk/transformasjon	av	eksisterende	arealer	i	sentrum.

c. Utarbeide	strategisk	handlingsplan	for	næringsutvikling.

d. God	og	jevnlig	dialog	mellom	kommune	og	næringsliv.	

e. Strategisk	næringsplan	fjernes	som	plan

Tiltak:	Dette	ivaretas	i	sentrumsplanen.		Strategisk	næringsplan	er	ikke	inkludert	i	planstrategien.

2. Profilering	og omdømmebygging

a. Løpende	profilering	og	omdømmebygging	spesielt	etter	at	utarbeidelsen	av	sentrumsplanen	

er	i	sluttfasen.

Tiltak: Sak	om	profilering	og	omdømmebygging	lages	i	sluttfasen/etterkant	av	sentrumsplanen.

3. Interkommunalt	samarbeid

a. Samarbeid	om	næringsutvikling

b. Trimming	av	egen	organisasjon

c. Deltakelse	i	regionutvikling

Tiltak: Det	er	behov	for	en	avklaring	av	ambisjonsnivået	for	næringssatsing.	Deretter	kan	trimming	av	

egen	organisasjon	gjøres.	 Deltakelse	i	regionutvikling	foregår	gjennom	ØRU.

4. Innmelding	i	Kunnskapsbyen	Lillestrøm

Tiltak: Politisk	og	administrativ	ledelse	tar	kontakt	med	ledelsen	i	Kunnskapsbyen.

5. Nye	næringsområder

a. Etablerer	og	næringsvennlighet

b. Tilgang	på	variert	næringsarealer

c. Tilgang	ledige	næringsarealer	for	ny	etableringer

Tiltak: Avventer	et	eventuelt	politisk	vedtak	i	løpet	av	høsten	2012..

Fokusområdet	klima	og	miljø
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1. Alle	nye	bygg	innenfor	Ask	sentrum	skal	ha	fornybar	energi

a. Etablerer	nærvarmeanlegg	basert	på	fornybar	energi	nær	Ask

Tiltak: I	arbeidet	med	Områdeplan	for	Ask	sentrum	skal	energiløsning	for	Ask	sentrum	avklares.		

Deretter	skal	løsningen	konkretiseres	slik	at	eventuelle	infrastrukturtiltak	ifm	energiløsningen	

planlegges	helhetlig	med	andre	større	infrastruktur	tiltak.

2. All	oppvarming	av	kommunale	bygg	med vannbåren	varme	skal	baseres	på	fornybar	energi

Tiltak: Administrasjonen	planlegger	å	vurdere	dette	temaet	som	en	del	av	utredningen	nevnt	i	forrige	

punkt.

3. Alle	nye	bygg	innenfor	Ask	sentrum	skal	ha	fornybar	energi

a. Legge	til	rette	for	fortetting	og	sentrumsutvikling

b. Boligbygging	i	tilknytning	til	kollektivakser,	samt	etablere	gode	og	nok	innfartsparkeringer

Tiltak: Dette	temaet	vil	bli	utredet	som	en	del	av	Områdeplanen	for	Ask	sentrum	og	Masterplanen	for	

åsen.

4. Sammenhengende	og	trygge	grøntområder	fra	alle	boligområder	til	friluftsområder

a. Gang	og	sykkelveg	mellom	boligområder	og	sentrum

Tiltak: Dette	temaet	vil	bli	utredet	som	en	del	av	Områdeplanen	for	Ask	sentrum	og	Masterplanen	for	

åsen.

5.2 Administrative	føringer	for	perioden	2013-2019

Rådmannen har besluttet å gi administrative styringssignaler til virksomhetene med utgangspunktet i de 

politiske føringene og behov identifisert gjennom eget arbeid. 

1. Samarbeid på tvers

Samarbeidet skal formaliseres gjennom rutinebeskrivelser. Deretter skal det rapporteres på
samarbeidsaktiviteter.  Rådmannen har også påpekt at det er obligatorisk deltakelse på avtalt samarbeid.  

2. Sykefravær

Fokus på virksomheter som har høyt sykefravær. Det skal lages plan for å redusere høyt 
sykefraværet/opprettholde lavt sykefravær i samarbeid med personal og organisasjon.

3. Oppdaterte ROS-analyser og beredskapsplaner

ROS analyser og beredskapsplaner skal oppdateres i nødvendig grad. Eksterne aktører som brannvesen 
og politi skal involveres. 

4. Aktiv rolle i forbindelse med innføring av kvalitetssystemet

Rutinebeskrivelser skal være lagt inn i kvalitetssystemet og hendelsesrapportering skal være tatt i bruk.
5. Omdømmebygging

Alle virksomheter oppfordres til å medvirke til at media presenterer «gladmeldinger» fra sin virksomhet. 
Oppdaterte hjemmesider på inter - og intranett. 

6. Arbeidsmiljø

Vurdere tiltak for å styrke/bevare arbeidsmiljøet. Dette vil bli vurdert i etterarbeidet med å konkretisere 
den nylig vedtatte arbeidsgiverpolitikken.

7. Interkommunalt samarbeid og faglige nettverk
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Når deltakelse er vedtatt, skal vi bidra aktivt i etablerte samarbeid og nettverk.
8. Forebygging i stedet for reparasjon: 

 Ressursteam spesialundervisning

 Lesefres

 IA-tiltak

 Ny giv

 Idretts-/friluftslivskonsulent

 Styrking hjemmetjenesten natt

 Utvidelse av helsesøster stilling

 Merkantil ressurs PPT

 LEON

 Rusplan

 Boveileder

 Mottaks- og utredningskontor (pleie og omsorgstjenester)

5.3 LEDELSE	OG	STABS- OG	STØTTETJENESTER	– ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	
TILTAK

Ledelsen og stabs- og støttetjenestene har ansvaret for strategisk ledelse og styring av hele organisasjonen, 

for at nødvendig koordinering skjer og å levere sentrale støttetjenester til virksomhetene.

Kommuneoverlegen har til nå vært plassert i stab hos rådmannen. Fra 2013 vil 42 % av stilling bli lagt inn i 

ny avdeling SUS. De resterende 18 % stilling vil bli liggende som medisinsk rådgivning under rådmannen. 

Til sammen har Gjerdrum kommune sammen med Hurdal 100 % stilling som kommuneoverlege fordelt på 

60 % i Gjerdrum og 40 % i Hurdal.

5.3.1 Økonomi	for	administrasjon	stab/støtte	tjenester	og	ledelse	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

01.	RMT 12	661 12	661 12	661 12	661 12	661 12	661 12	661

02.	Personal	og	organisasjon 10	300 10	300 10	300 10	300 10	300 10	300 10	300

03.	Økonomi 3	787 3	787 3	787 3	787 3	787 3	787 3	787

19.	Helse 10	152 10	152 10	152 10	152 10	152 10	152 10	152

20.	SUS 3	019 3	019 3	019 3	019 3	019 3	019 3	019

Sum	netto	driftsresultat 39	919 39	919 39	919 39	919 39	919 39	919 39	919

Politiske	føringer

02.PER Kompensert	Lønns	&	prisvekst 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460 4	460

02.PER Lønns	&	prisvekst	(3,75%	av	195	mill.) 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840 2	840

Sum	politiske	føringer 7	300 7	300 7	300 7	300 7	300 7	300 7	300

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	på	driftsutgifter -881 -881 -881 -881 -881 -881 -881

01.RMT Kvalitetsprosjektet -150 -300 -300 -300 -300 -300 -300

01.RMT Faglig/adm	støtte	 650 650 650 650 650 650 650

02.PER Lederutvikling 0 -250 -250 -250 -250 -250 -250

02.PER Lederutvikling	mellomledere 0 100 100 100 100 100 100

02.PER AFP -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400

02.PER IA	tiltak 150 150 150 150 150 150 150

02.PER Valg 280 0 280 0 280 0 280
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03.ØKO 20	%	økt	stilling	pga	AFP 100 100 100 100 100 100 100

20.SUS Kartlegging/vurdering	av	kapasitet	VA-anlegg	 500 0 0 0 0 0 0

20.SUS Områdeplan	Ask	sentrum	(HU) 1	122 822 472 0 0 0 0

20.SUS Bruker/innbyggerundersøkelser	og	evalueringer 300 300 300 300 300 300 300

Sum	administrative	føringer 1	671 291 221 -531 -251 -531 -251

Sum	netto	rammer 48	890 47	510 47	440 46	688 46	968 46	688 46	968

5.3.2 Utfordringer og	tiltak

3 % reduksjon driftsutgifter: 3 % reduksjon er innarbeidet på deler av området. Reduksjonen antas å 

kunne tas uten dramatiske konsekvenser for de aktuelle funksjonene.

Kvalitetsprosjektet: Kvalitetsprosjektet har ligget inne med en kostnad på kr. 362 000.  Dette inkluderer 

prosjekt leder i 50 % stilling og utgifter til drift av systemet.  Systemet implementeres i organisasjonen i 

løpet av 2013 og det skal være avsluttet i 2014 og kommunen har da kun utgifter til drift av systemet.

Faglig/administrativ støtte: For ledelses- og stab-/støttefunksjonene er det behov for å kunne trekke inn 

ekstern faglig/administrativ kompetanse og kapasitet til nye prosjekter.

Lederutvikling: Lederutviklingsprogrammet, som ligger inne med kr 250.000 i 2012 og 2013, avsluttes 

neste år og kan trekkes inn i 2014.  Mange av kommunens fagledere har delegert personal- og / eller 

økonomiansvar. Når ledergruppa har avsluttet sitt lederutviklingsprogram, kan det være behov for å kjøre et 

begrenset lederprogram for faglederne.

AFP: Midler til AFP har vært budsjettert over personal-budsjettet. I realiteten er dette utgifter som har vært 

dekket over midler avsatt til pensjon generelt. Budsjett bringes i samsvar med denne praksis.

IA-tiltak: Som IA-bedrift har Gjerdrum kommune påtatt seg et ansvar for å tilrettelegge for at 

arbeidstakerne skal stå lenger i jobb. Dette kan blant annet innebære å få prøve seg på andre arbeidsplasser. 

For å kunne drive tilrettelegging er det behov for noe ekstra midler.

Stortings- og kommunevalg: Valg innebærer noen ekstrakostnader annet hvert år utover basis utgiftene. 

Områdeplan Ask sentrum: Den nye funksjonen SUS vil få ansvaret for utarbeidelsen av områdeplanene 

for Ask sentrum, men vil trekke på ressurser fra blant annet tekniske områder. Kartlegging / vurdering av 

kapasitet VA-anlegg gjennomføres som en del av arbeidet med områdeplan for Ask sentrum.

Bruker-/innbyggerundersøkelser og evalueringer: Målstyringssystemet til kommunen innebærer utstrakt 

bruk av bruker- og innbyggerundersøkelser.  For å kunne gjennomføre slike undersøkelser og bidra med 

analyse av resultatene er det behov for ekstern fagkompetanse.  Bruker undersøkelser blir i dag utført annen 

hvert år og administrasjonene ser det som hensiktsmessig at disse utføres disse hvert år.  Kommune har per i 

dag ingen innbyggerundersøkelser.  
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5.4 SKOLE	OG	SFO – ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Det er 3 skoler i Gjerdrum, Gjerdrum barneskole (328 elever), Veståsen skole (308 elever) og Gjerdrum 

ungdomsskole (285 elever). Etter en periode med sterk elevtallsøkning har det vært liten vekst de siste 3 

årene, men prognosene viser sterk vekst i årene framover.  Elevveksten kommer i området som sogner til 

Gjerdrum barneskole. Det er SFO-tilbud for elever på ved begge barneskolene med 122 barn på Veståsen 

skole og 125 barn på Gjerdrum barneskole. SFO-tilbudt gjelder for barn på 1.-4. trinn og for barn med 

særskilte behov på 1. – 7. trinn.   

5.4.1 Økonomi	for	skole	og	SFO	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

04.	Gjerdrum	barneskole 19	959 19	959 19	959 19	959 19	959 19	959 19	959

05.	Gjerdrum	ungdomsskole 20	105 20	105 20	105 20	105 20	105 20	105 20	105

06.	Veståsen	skole 18	805 18	805 18	805 18	805 18	805 18	805 18	805

Sum	netto	driftsresultat 58	869 58	869 58	869 58	869 58	869 58	869 58	869

Politiske	føringer

05.GUS 2	t.	valgfag	per	uke	per	års	trinn 200 409 539 539 539 539 539

Sum	politiske	føringer 200 409 539 539 539 539 539

Administrative	føringer

1	%	reduksjon	på	driftsutgifter -651 -651 -651 -651 -651 -651 -651

01.RMT Ressursteam	spesialundervisning 900 900 900 900 0 0 0

01.RMT Lesefres 450 450 450 450 0 0 0

01.RMT Kompetansetiltak/GNIST 100 100 100 100 100 100 100

01.RMT Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever 290 290 290 290 290 290 290

04.GBS Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

04.GBS Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

05.GUS Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

05.GUS Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

05.GUS Ny	Giv 250 250 250 250 250 250 250

06.VES Innføringsklasse	fremmedspråklige	elever -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

06.VES Svømmeopplæring 50 50 50 50 50 50 50

Sum	administrative	føringer 1	349 1	349 1	349 1	349 -1 -1 -1

Sum	netto	rammer 60	418 60	627 60	756 60	756 59	406 59	406 59	406

5.4.2 Utfordringer og	tiltak

Reduksjon i driftsutgifter: Driftsutgiftene for skolene i Gjerdrum ligger på et relativt lavt nivå 

sammenliknet med andre kommuner. Foreslått reduksjon vil derfor være utfordrende selv om de er 

begrenset til 1 %.  For 2012 har skolene problem med å holde seg innenfor budsjett. 

Valgfag: I statsbudsjettet for 2012 ble innføring av valgfag på ungdomstrinnet vedtatt med oppstart høsten 

2012 for 8. trinn. Valgfagene er: produksjon for sal og scene, produksjon av varer og tjenester, produksjon 

av informasjon som kan handle om skoleaviser på nett, forskning i praksis, internasjonale kontakter, fysisk 

aktivitet og helse, design og redesign, og teknologi i praksis. I løpet av 3 år skal valgfag være innført for alle 

trinn på ungdomsskolen og kostandene øker i 3årsperioden. Økningen er lagt inn i planperioden.

Ressursteam spesialundervisning/lesefres: Gjerdrum har hatt sterk økning av andel av elever med 

spesialundervisning. For å stanse denne utviklingen, er det viktig å satse på forebyggende tiltak.   
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Ressursteamene skal ha fokus på å sette inn tiltak på et tidlig stadium. PPT skal komme tidligere inn i 

veiledning av skolene og bruke mindre tid på utredning. Ressursteamene på skolene vil spille en sentral rolle 

i dette arbeidet og det er avsatt ressurser til arbeidet. 

Lesefres: Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bredtvedt kompetansesenter og Gjerdrum kommune. 

Gjennom dette prosjektet styrkes lærernes kompetanse for å kunne gi effektiv leseopplæring på et tidlig 

stadium for elever som henger etter i utvikling av leseferdigheter. Elevene organiseres i små grupper med 

intensiv leseopplæring. Ressursinnsatsen vil gå til dekning av kostnader til undervisningstimer for elever i 

mindre grupper.

Kompetansetiltak/GNIST: GNIST er navnet på den store lærersatsingen som har som mål å utdanne, 

rekruttere og beholde dyktige lærere. Kostnadene for videreutdanning dekkes gjennom statlig tilskudd,  

kommunal egenandel og arbeidstakers andel. Inneværende år er det 1 lærer som får dette tilbudet. I tillegg 

gjennomføres det årlig kompetanseutviklingstiltak for lærere i skolene og Fylkesmannen gir noe tilskudd til 

kommunene for å gjennomføre kompetanseutviklingstiltak. Det utarbeides årlig plan for kompetansetiltak i 

for skolene og i barnehagene.  

Innføringsklasse fremmedspråklige elever: I samarbeid mellom Hurdal kommune, Nannestad kommune 

og Gjerdrum kommune er det startet opp innføringsklasse for fremmedspråklige elever. Tiltaket har som 

hensikt å styrke opplæringen for disse elevene slik at de raskt kan integreres i undervisningen på sin 

hjemmeskole. Tilbudet gis for 2 dager pr. uke. Høsten 2012 er det 8 elever fra Gjerdrum som er med. 

Svømmeopplæring: Etter at svømmebassenget er stengt, gis det noe svømmeopplæring i nabokommunene. 

Omfanget av tilbudet er redusert i forhold til det som var tidligere, men vurderes til å ligge innenfor lovens 

krav. Skyss av elever fører til økte kostnader til buss i tillegg til kostnader til leie av basseng.   Det er liten 

bassengkapasitet i nabokommunene og en utfordring å få til gode avtaler. 

NY GIV: Ny Giv er et treårig prosjekt som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå 

videregående utdanning. Prosjektet ble lansert i 2010 og Gjerdrum kommune kommer med i siste fase av 

dette prosjektet. Gjennom dette prosjektet skal ungdomsskoleelever som er i faresonen for å falle ut av 

videregående skole, gis intensiv og tilrettelagt opplæring.  Samme elevgruppen følges også tett opp når de 

begynner på videregående skole.   

Satser SFO: Det er i budsjett - og økonomiplan 2013-2019 forslått endring i betalingsturktur til SFO.  

Dagens betalingsordning innebærer 10 måneders betaling pluss dagsatser i ferier.  Etter dialog med FAU ved 

skolene er det forslått at betalingsordningen endres til 11 måneders betaling.  Dagsatser i ferier bortfaller.  

5.4.3 Nye	forhold

Tidsressurs: Skolenes tidsressurspott økes tilsvarende 30 minutter pr elev fra og med høsten 2012. Denne 

tidsressurspotten skal blant annet brukes som tiltak for å redusere kontaktlærernes undervisningstid. 

Antallet planleggingsdager skal økes fra fem til seks ved en forskyvning av bundet arbeidstid. Samlede 

kostnader for skolene i Gjerdrum beløper seg til ca. kr 400 000. Det er ikke kompensert for dette i budsjettet.

Samarbeid på tvers: Styrket samarbeid på tvers av virksomheter ligger som en politisk og administrativ 

føring som krever tett oppfølging av alle virksomheter. Det er etablert samarbeidsarenaer der det er forventet 

at virksomhetene deltar.
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Datautstyr: Mye datautstyr på skolene er gammelt.  Det ble kjøpt inn for 5- 6 år siden og utstyret trenger 

utskifting. Det er avsatt midler til dette investeringsbudsjettet. 

Skolebygg/svømmehall: En stor del av Gjerdrum barneskoles bygningsmasse er preget av at den er gammel 

og lite hensiktsmessig utformet. Foreløpig har skolen hatt plass til elevene som sogner til skolen, men med 

sterk elevvekst i årene som kommer vil det bli en utfordring å finne gode løsninger. Dersom skolen fortsatt 

skal brukas over flere år, vil det være behov for oppgraderinger og økt vedlikehold. Ny skole er lagt inn i 

investeringsbudsjettet. Svømmehallen ved Gjerdrum barneskole har vært stengt siden våren 2011. Det er 

behov for enten å rehabilitere eksisterende svømmehall eller bygge ny hall. Svømmehall ligger inne i 

investeringsbudsjettet.

Styrket lærertetthet i ungdomsskolen: I statsbudsjettet er det foreslått å gjennomføre et forsøk med flere 

lærerstillinger på ungdomstrinnet. Gjennom prosjektet skal det innhentes erfaringer med effekten av økte 

lærerressurser. Kriteriene for utvelgelse av skoler som skal få denne styrkingen, er lavt nivå på 

grunnskolepoeng og høy gruppestørrelse (lav lærertetthet).Gjerdrum ungdomsskole har store grupper, men 

på grunn av at grunnskolepoeng er høyere enn kravet, kommer ikke skolen i betraktning. Skoler med svake 

resultater og liten ressursinnsats honoreres gjennom denne ordningen. Ordningen gjennomføres fra 01.08.13.

Innføring av frivillig gratis kulturskoletilbud i SFO tiden: I statsbudsjettet er det foreslått å legge inn 1 

time gratis kulturaktiviteter i SFO-tiden på 1. – 4. trinn. Ordningen gjennomføres fra 01.08.13. Gjerdrum 

kommune vil følge opp vedtaket i samarbeid mellom skole, SFO og kulturskolen.

5.5 BARNEHAGER	– ØKONOMI, UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Gjerdrum har totalt 9 barnehager, to kommunale og 7 private. Det går 155 barn i de kommunale 

barnehagene og 243 i de private, tilsammen 398 barn i alder 0-6 år.  Barnehagene er regulert av 

barnehageloven.   Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg 

og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde 

skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal 

utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Utdrag fra Barnehageloven)

Kommune har god dekningsgrad i forhold til innbyggere 1-5 år (se tabell nedenfor).  Det er ledig kapasitet i 

barnehagene i Gjerdrum for både store barn og små barn.

Andel	barn	med	barnehageplass Gjerdrum Akershus

Andel	barn	1-2	år	med	barnehageplass	i	forhold	til	innbyggere	1-2	år 94,6	% 81,9	%

Andel	barn	3-5	år	med	barnehageplass	i	forhold	til	innbyggere	2-5	år 97,7	% 96,8	%

Andel	barn	i	kommunale	barnehager	i	forhold	til	alle	barn	i	barnehage 39,3	% 47,6	%

Kilde:	SSB,	KOSTRA	reviderte	tall	per	15.06.2012

5.5.1 Økonomi	for	barnehager	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

07.	Gjerdrum	barnehage 9	824 9	824 9	824 9	824 9	824 9	824 9	824

08.	Grønlund	barnehage 6	910 6	910 6	910 6	910 6	910 6	910 6	910

23.	Barnehage	administrasjon 31	396 31	396 31	396 31	396 31	396 31	396 31	396

Sum	netto	driftsresultat 48	130 48	130 48	130 48	130 48	130 48	130 48	130

Politiske	føringer
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23.	BHG Opptrappingsplan	Barnehager 50 100 100 100 100 100 100

Sum	politiske	føringer 50 100 100 100 100 100 100

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	på	driftsutgifter -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580

Sum	administrative	føringer	 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580 -1	580

Sum	netto	rammer	 46	600 46	650 46	650 46	650 46	650 46	650 46	650

5.5.2 Utfordringer og	tiltak

3 % reduksjon på driftsutgifter: Kostnadene i de kommunale barnehagene i Gjerdrum er lave. 3 % kutt er 

derfor er betydelig og vil kunne være en utfordring. Barnehagene har hatt god økonomistyring de siste årene.

Opptrappingsplan: Tilskuddet til private barnehager beregnes ut fra kostnadene i de kommunale 

barnehagene. Uklarheter i regelverket for beregning av tilskudd har medført arbeidskrevende prosesser siden 

innføringen av rammefinansiering av barnehager. KS og PBL (Privat Barnehagers Landsforbund) har i 

2012 utarbeidet en veileder for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for budsjett 2013.  

Dette har ført til en mindre arbeidskrevende prosess. Den kommunale finansieringen av de private 

barnehagene skal økes opp til 100 % i 2014. Opptrapping i 2013 er satt til 94 % fra og med 1.augugst 2013. 

Foreløpige tilskuddssatser til drift for ikke kommunale barnehager er kr 148. 757 for små barn (0-2 år) og kr 

70.069 for store (3-6 år).  Til sammenligning er satsene for 2012 kr 151.901 for små barn (2,1 % reduksjon) 

og kr 71.916 for store barn (2,6 % reduksjon).  Reduksjon har en sammenheng med antall og sammensetning 

av barn i de kommunale barnehagene og rådmannens føring om reduksjon i driftsutgifter. Kommunen har 

hittil benyttet kommunens beregnede sats til kapital tilskudd da denne har vært lavere enn den nasjonale 

satsen.  For 2012 er dette henholdsvis kr 5.828 for kommunal sats og kr 7.800 for nasjonal sats. Foreløpige 

beregninger for 2013 viser at den kommunale satsen øker til kr 11.870.  Kommunen kan velge om den vil 

benytte kommunale eller nasjonal sats til kapital tilskudd. Rådmannen forslår at kommunen benytter 

nasjonal sats til kapitaltilskudd for 2013. De nasjonale satsene for 2013 er enda ikke publisert av 

Kunnskapsdepartementet.

Kompetanse i barnehagene: Barnehagene i Gjerdrum har lav pedagogdekning (se tabell nedenfor).  Det er 

en stor utfordring å få kvalifiserte til pedagogstillingene. Det er få søkere til stillinger som blir utlyst. Det 

jobbes kontinuerlig med tiltak som kan bedre pedagogdekningen. Flere av barnehagene har stimulert 

assistenter til å ta førskolelærerutdanning på deltid og det er pr. i dag 10 assistenter som er under utdanning 

til førskolelærere.  Dette vil på noe sikt bedre situasjonen. Det må vurderes om det er andre tiltak som kan 

iverksettes for å bedre situasjonen.   Mange studenter er på arbeidsrelatert førskolelærerutdanning som 

medfører økonomiske utfordringer.

Andel	ansatte	med	førskolelærer	utdanning Gjerdrum KOSTRA gruppe	8 Akershus Landet	uten	Oslo

Andel	ansatte	med	førskolelærerutdanning 20,4	% 32	% 27,2	% 32,9	%

Andel	styrere	og	pedagogiske	ledere	med	godkjent	
førskolelærerutdanning

50	% 86	% 72,2	% 86,7	%

Kilde:	SSB,	KOSTRA	reviderte	tall	per	15.06.2012

Det gjennomføres felles faglige kompetansestyrkingstiltak med både kommunale og private barnehager som 

deltagere. Det utarbeides årlig kompetanseplan for barnehagene og kommunen mottar tilskudd fra 

Fylkesmannen til gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak. 
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Samordnet opptak: Det arbeides for å få til større fleksibilitet i hver enkelt barnehage i forhold til 

sammensetning av grupper. Slik som det er per i dag har kommunen god plass til barn under 3 år, mens barn 

over 3 år i mindre grad kan velge hvor de skal gå.

5.5.3 Nye	forhold

«Til	barnas	beste»	(NOU	2012)	

Foreslåtte endringer: Endringene som er foreslått når det gjelder krav til bemanning og økte krav til 

utdanning vil være kostnadskrevende og forutsetter økt ramme til barnehagesektoren dersom forslagene 

vedtas. 

Interkommunalt samarbeid: Det jobbes tett med de andre barnehageadministrasjonene i ØRU. Både når 

det gjelder fagsystemet, rutiner og kompetanseutvikling

Samarbeid på tvers: Styrking av det tverrfaglige samarbeidet er en viktig politisk og administrativ føring 

som barnehagene vil følge opp. 

5.6 KULTUR	– ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Virksomhet for kultur i Gjerdrum består av allmenn kultur, idrett, kulturskole, bibliotek, fritidstjenesten, 

frivilligsentral, kulturminnevern, voksenopplæring og flyktningetjenesten. Det samarbeides og jobbes på 

tvers for å lykkes med arrangement som Ungdommens kulturmønstring, 17. mai, Gjerdrumsdagen, 

kulturuker, Olabilløp, Gjerdrumsrock, ferieuka «Jeg fant, Jeg fant» og julegrantenning.

Virksomhet for kultur ivaretar kommunens ansvar for kirken. Kommunen har økonomisk ansvar for kirken i 

henhold til kirkeloven av 7. juni 1996 § 15.  Menighetsrådet har utarbeidet forslag til budsjett som grunnlag 

for rådmannens utarbeidelse av budsjett for kirken.

Flyktningetjenesten ble overført til virksomhet for kultur i 2011 for at man på denne måten lettere skulle 

lykkes med å integrere flyktninger inn i lokalmiljøet. 

5.6.1 Økonomi	for	kultur	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

09.Kultur 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320

Sum	netto	driftsresultat 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320 14	320

Politiske	føringer

98/2012	Tilskudd	kulturhus	(450-270) 180 180 180 180 180 180 180

Sum	politiske føringer 180 180 180 180 180 180 180

Administrative	føringer

3	% reduksjon	på	driftsutgifter -571 -571 -571 -571 -571 -571 -571

09.KUL Kulturminnevern	konsulent	(ØRU) 200 200 200 200 200 200 200

09.KUL Idretts- og	friluftslivkonsultent	(50	%) 300 300 300 300 300 300 300

09.KUL Frivillighetssentralen	(husleie) 105 105 105 105 105 105 105

Sum	administrative	føringer	 34 34 34 34 34 34 34

Sum	netto	rammer	 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534
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5.6.2 Utfordringer

3 % reduksjon:  Dette betyr en innstramming av tjenesten. 

Kulturminnevernkonsulent. Stillingen planlegges opprettet i samarbeid med nabokommuner.  Oppgaver 

tillagt stillingen er å gi veiledning til bevaring av verneverdige bygg, bistå eierne med veiledning og  hjelp 

til å søke eksterne midler. Ansvar for revidering og oppfølging av kulturminnevernplan er tillagt stillingen.

Idretts og friluftslivskonsulent: For å få til en helhetlig tilnærming til samarbeid med lag og foreninger vil 

en idretts- og friluftslivskonsulent kunne samarbeide aktivt med foreningene, bidra med veiledning knyttet

opp mot forvaltningen (søke midler mm) og arrangere/ holde kurs for frivillige ledere. Idretts- og 

friluftslivskonsulenten skal være en pådriver for å sikre møteplasser, frilufts,- idretts- og lekearealer.

Frivillighetssentralen: Sentralen etableres som møteplass for frivillig arbeid i kulturhuset.   Midlene dekker 

husleie. 

Boveileder: Det etableres en ordning med boveileder i samarbeid mellom Nav/rus, psykiatri, og 

flyktningetjenesten.  Stillingen vil kunne gi tettere oppfølging av personer med dårlig boevne og sikre 

integrering i lokalsamfunnet.  Stillingen vil ha god forebyggende effekt.  Den finansieres ved 

omdisponeringer av midler på flyktningetjenesten (50 % stilling tilsvarende kr 300.000).

Gjerdrum kulturskole har i dag 270 elever. Elevtallet har vært stabilt de siste årene, men ventelistene har 

økt betydelig. Etter at tildelinger er gjort for dette skoleåret, er det fortsatt 150 elever på venteliste.

Gjerdrum folkebibliotek har økt utlånet betraktelig, spesielt blant barn og ungdom. I henhold til 

fylkeskommunens utlånsstatistikk ligger Gjerdrum nest høyest i Akershus. Uten at det er tilført ekstra midler 

har biblioteket allikevel klart å øke åpningstidene samt gjeninnføre lørdagsåpent. Videre samarbeid med 

skoler og barnehager vil bli prioritert. Samarbeid med historielaget om lokalhistorisk arkiv vil bli fulgt opp. 

Kompetanseutvikling for frivillige som arbeider med barn og unge: Gjerdrum har mange frivillige 

ildsjeler som deltar aktivt i barne- og ungdomsmiljøet. Det er i dag krav om at frivillige som trener barn via 

et idrettslag og frivillige innenfor kristne organisasjoner skal legge frem politiattest. Oppfølging av dette er 

ressurskrevende for organisasjonene. Det er en viktig målsetting å skape gode læringsarenaer innenfor 

fritidsområdet, skape trygge og gode oppvekstvilkår med inkluderende og kompetente rollemodeller.

Det stilles også stadig større krav til det frivillige organisasjonslivet om økonomiske rapporteringer, 

konsesjoner og kompliserte søknader om midler til idrettsanlegg. Gjerdrum har i dag 107 idrettsanlegg som 

drives på frivillig basis.

Fritidstjenesten: Fritidstjenesten har som mål å skape gode og trygge fritidstilbud for barn og ungdom. 

Fritidstjenesten har ansvar for å drive klubb for barn og unge på Gjerdrum ungdomsskole.  Fritidstjenesten 

driver et viktig forebyggende arbeid. 

Folkehelse og omsorg: Gjerdrum er i vekst og det er også behovet for mer og bedre kulturtilbud. Et godt 

kulturtilbud er en viktig faktor for folkehelsen i kommunen. Tilretteleggelse for fysisk aktivitet i dagliglivet 
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og sosiale møteplasser er viktige faktorer for at innbyggerne skal oppleve økt livskvalitet og god helse. 

Tilgang på friluftsliv og varierte fritidsaktiviteter må gis høy prioritet. 

Kirka: Det har over tid oppstått et betydelig vedlikeholdsbehov for kirkene i Gjerdrum. Menighetsrådet og 

kirkevergen har initiert flere tiltak som finansieres ved bruk av fond og inntektsøkende tiltak.

5.7 PLEIE	OG	OMSORG	– ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Samlet leverer virksomhetene tjenester til mennesker med behov for praktisk bistand til dagliglivets 

gjøremål og opplæring, helsehjelp i form av hjemmesykepleie og heldøgns omsorg i og utenfor institusjon, 

avlastning i og utenfor institusjon, korttidsopphold og dagtilbud.  Målgruppen er alle innbyggere i alle aldre

med behov for tjenester som er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven. Virksomhetene som leverer 

tjenester i henhold til loven er institusjon, hjemmetjenester og bistand i bofelleskap for psykisk 

utviklingshemmede. I tillegg kommer kommunal medfinansiering av arbeidsmarkedsbedriften Mjølkerampa. 

5.7.1 Økonomi	for	pleie	og	omsorgssektoren	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13.	Institusjon 23	635 23	635 23	635 23	635 23	635 23	635 23	635

14.	Hjemmebaserte	tjenester 14	949 14	949 14	949 14	949 14	949 14	949 14	949

15.	Funksjonshemmede 25	248 25	248 25	248 25	248 25	248 25	248 25	248

Sum	netto	driftsresultat 63	832 63	832 63	832 63	832 63	832 63	832 63	832

Politiske	føringer

13.	INS PS	56/11:Omsorgsplan	fase	I 0 8	890 8	890 8	890 8	890 8	890 8	890

15.	FUN PS	56/11:Omsorgsplan	fase	II-III 0 0 0 9	366 9	366 9	366 9	366

Sum	politiske	føringer 0 8	890 8	890 18	256 18	256 18	256 18	256

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	driftsutgifter -2	213 -2	213 -2	213 -2	213 -2	213 -2	213 -2	213

13.	INS Kjøp	av	5	plasser 0 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884 -3	884

13.	INS Kjøkkensjef	+	20	% 100 100 100 100 100 100 100

14.	HJE Styrking	av	bemanning	på	natt 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300 1	300

15.	FUN VTA	plasser	7-10	brukere 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000

15.	FUN Mjølkerampa	red.	med-finansiering	til	25	% -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

19.	HEL Kjøp	av	plasser/styrking	hjemmetj.	(LEON) 2	400 0 0 0 0 0 0

19.	HEL Døgntilbud	- øyeblikkelig	hjelp	(ØRU) 0 0 0 1	200 1	200 1	200 1	200

19.	HEL Mottaks	– og	utredningskontor 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220 1	220

Sum	administrative	føringer 3	707 -2	577 -2	577 -1	377 -1	377 -1	377 -1	377

Sum	netto	ramme	 67	539 70	145 70	145 80	711 80	711 80	711 80	711

5.7.2 Utfordringer	og	tiltak

Reduksjon av rammen med 3 %: Det er gitt politiske føringer på at budsjettet skal salderes uten bruk av 

fond. For å imøtekomme dette er det på administrativt nivå besluttet å redusere rammene til virksomhetene 

med 3 %. Innsparingen har gjennom dialog blitt presentert for virksomheten. I dialogen med virksomhetene 

har det ikke fremkommet dramatikk i forbindelse med reduksjonen, men det gir virksomhetene begrenset 

handlingsrom, spesielt i forhold til nye tiltak.
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Institusjon: Antallet sykehjemsplasser i Gjerdrum kommune har vært 27 plasser siden åpningen av nytt 

sykehjem i 2002. I 2009 ble det utarbeidet en Omsorgsplan for pleie og omsorgstjenesten frem mot 2024 

med henblikk på fremtidige utfordringer innenfor tjenesteområdet. Det ble laget en behovsanalyse basert på 

den veksten man til da hadde lagt opp til. Etter at analysen ble laget, har kommunestyret vedtatt en 

befolkningsvekst på 2,5 % årlig. Dette vil få konsekvenser også for dette segmentet av tjenester. I tillegg har 

samhandlingsreformen blitt iverksatt. Fase I – III av omsorgsplanen er vedtatt, og utgiftene til bygging av de 

vedtatte sykehjemsplassene og omsorgsboligene er lagt inn i økonomiplanen fra 2014 og ut perioden. I 

påvente av bygging av nye sykehjemsplasser det lagt inn midler til kjøp av 5 plasser i annen kommune frem 

til behovet kan dekkes i egen kommune. Det reelle behovet i 2012 har vært større enn fem plasser. I stedet 

for å legge inn midler til kjøp av ytterligere flere plasser i 2013, er det lagt inn 2,4 millioner i et prosjekt slik 

at midlene kan benyttes til tjenester på det omsorgsnivået som brukeren har behov for (Beste Effektive 

Omsorgs Nivå (BEON)).

Utvidet stilling som tilsynslege i institusjon: Som et ledd i samhandlingsreformen vil brukere med stort 

behov for medisinsk oppfølging få tjenester i kommunen. Det betyr at det er behov for å øke den 

medisinskfaglige tilstedeværelse i institusjon. Vi utvider derfor stilling som tilsynslege fra 22 % i dag til 32 

%. Dette dekkes innfor tildelt ramme.

Hjemmetjenester: I forbindelse med behovsanalysen som ble gjennomført i 2009 ble det pekt på at 

omsorgstrappen er dårlig utbygd i Gjerdrum kommune, og at det er behov for å styrke de nederste 

omsorgsnivåene som er representert gjennom hjemmetjenester og dagtilbud etc. Gjennom KOSTRA –

rapportene de siste årene ser vi at vi har lykkes med å vri tjenestene fra institusjon mot hjemmetjenester og 

aktivitetstilbud i hjemmebasert omsorg.  Etter at samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012, har vi likevel 

sett at pasienter har blitt tildelt institusjonstjenester fordi hjemmetjenestene ikke har hatt tilstrekkelig med 

ressurser til å imøtekomme brukerens behov. Det er derfor lagt inn midler til styrking av bemanning av 

hjemmetjenestene på natt. Ved å øke bemanningen vil man redusere sårbarheten og øke kapasiteten, slik at 

brukerne blir ivaretatt på det nivået de har behov for.

VTA plasser 7-10 brukere: Etter en gjennomgang av brukere som tidligere var kvalifisert gjennom NAV 

til å fylle kravene for varig tilrettelagt arbeid, har vi funnet at disse brukernes behov for meningsfylt aktivitet 

bedre kan ivaretas på en annen måte. Brukerne vil få et alternativt tilbud gjennom kommunen. Det er avsatt 

1 million kroner for å etablere et slikt tilbud.

Mjølkerampa med- finansiering: Kommunens med- finansieringsansvar reduseres til det som er

kommunes forpliktelse gjennom avtale. I 2012 har kommunen et med finansieringsansvar som er høyere enn 

det man er forpliktet til. Kommunens med finansieringsforpliktelse i tiltaket reduseres fra 40 til 25 % i 2013.

Kjøp av plasser i institusjon/ Styrking av hjemmetjenesten Lavest Effektive Omsorgs Nivå: I 2012 

kjøpte vi i snitt 8-10 plasser i sykehjem utenfor kommunen. I budsjettet for 2012 ble det lagt inn kjøp av 5 

plasser. Etter innføring av samhandlingsreformen har vi sett at behovet for plasser har økt, samtidig som 

behovet for styrking av hjemmetjenesten har økt. For ikke å legge penger inn i rammen til hjemmetjenesten 

eller institusjonstjenesten, har vi lagt inn 2,4 millioner kr til disposisjon slik at midlene kan benyttes i den 

tjenesten som på lavest effektive omsorgsnivå dekker behovet for den enkelte bruker/pasient. Midlene er 
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lagt inn i 2013, men behovet for å videreføre dette videre i planperioden vil avhenge av hvilke alternativer 

man velger i forhold til å løse utfordringene som ligger i omsorgsplan 2024. 

Døgntilbud – øyeblikkelig hjelp 2016 ØRU: Som et ledd i innføringen av samhandlingsreformen vil 

kommunene i 2016 få pålegg om å etablere døgntilbud for pasienter med kjente diagnoser og etablert 

behandling, for eksempel kronikere med diabetes, KOLS etc. Pasientene vil da bli lagt inn i døgnenheten i 

stedet for sykehus. I et samarbeid med ØRU er det laget planer for felles øyeblikkelig hjelp/ legevakt og 

døgnenhet. Ullensaker kommune har fått i oppdrag å utrede alternative løsninger for dette. Basert på at alle 

ØRU kommunene går inn for felles legevakt og døgnenhet, vil utgiften for Gjerdrum kommune være på kr 

1,2 millioner årlig med innslagspunkt i 2016.

Mottaks- og utredningskontor: Etter innføring av tonivå modellen har flere oppgaver blitt lagt til 

virksomhetene. Etter to års erfaring med modellen ble det våren 2012 satt i gang arbeid med å videreutvikle 

pleie og omsorgstjenestene. I samarbeid med de ansatte, tillitsvalgte og administrasjonen ble det 

gjennomført et prosjekt som ble ledet av Agenda Kaupang. Flere utfordringer ble drøftet. Det området som 

det ble mest tydelig var i behov av en endring var skille mellom forvaltning og drift. Som et resultat av dette 

funnet oppretter Gjerdrum kommune en tildelingsenhet som skal behandle alle søknader om helse og 

omsorgstjenester i kommunen. Dette vil bidra til en profesjonalisering av oppgaven med å belyse, utrede og 

fatte vedtak på tjenester innenfor helse og omsorgstjenestelovens virkeområde. På denne måten det vil være 

en distanse mellom den som fatter vedtak og den som skal utføre tjenesten. Med økt krav til 

profesjonalisering av saksbehandlingen vil det også være gunstig å ha ansatte som er dedikert til dette 

arbeidet. Vi mener at det også vil bidra til at begrensede goder fordeles mer rettferdig. For å redusere 

sårbarheten i tjenesten, legges det inn midler til to stillinger fra 2013 og videre frem i økonomiplanperioden.

5.7.3 Nye	forhold
I henhold til kommuneplanen skal det under resultatmål 2024 folkehelse og omsorg utarbeides 

serviceerklæringer med definert nivå på tjenestene for alle tjenesteområder. Det utarbeides slike erklæringer 

for alle tjenester som er hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven i 2013.
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5.8 HELSE	OG	FORBYGGENDE	– ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Virksomhet helse og forebyggende tjenester består av barnevern, pedagogisk psykologisk 

veiledningstjeneste, PPT, Helsestasjon, jordmortjeneste, psykiatritjenesten og fysioterapitjenesten. 

Intensjonen med å samle disse tjenestene i en virksomhet er å bidra til at utfordringer /problemer oppdages 

på et tidlig stadium og at tiltak iverksettes for å forhindre at et problem får utvikle seg. Virksomheten skal 

bidra aktivt til at samarbeidet på tvers innenfor kommunen styrkes og at samarbeidet med aktuelle 

samarbeidspartnere utenfor kommunen fungerer godt. For å gi personalet nødvendig kompetanse i 

tverrfaglig samarbeidet har man lagt opp til å gjennomføre opplæring i en tilpasset Kvello modell. Kvello-

modellen, en måte å arbeide på som bygger på målrettet tidlig innsats for barn i barnehager og skoler. 

Modellen er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU. Flere norske kommuner benytter 

denne modellen i sitt arbeid med barn og unge.

Barnevernet har i 2012 gjennomført kompetansehevende tiltak for alle ansatte som jobber med barn og unge. 

Det er administrativt besluttet at dette tiltaket skal være obligatorisk og det videreføres.  

5.8.1 Økonomi	for	helse	og	forebyggende	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17.	Helse	og	forebyggende	tjenester 16	535 16	535 16	535 16	535 16	535 16	535 16	535

17.	PPT 2	408 2	408 2	408 2	408 2	408 2	408 2	408

Sum	netto	driftsresultat 18	943 18	943 18	943 18	943 18	943 18	943 18	943

Politiske	føringer

17.HFB PS	56/11:	Omsorgsplan	fase	II-III	(psykiatri) 0 0 2	050 2	050 2	050 2	050 2	050

Sum	politiske	føringer 0 0 2	050 2	050 2	050 2	050 2	050

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	driftsutgifter -625 -625 -625 -625 -625 -625 -625

17.HFB Barnevern	 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000 1	000

17.HFB Utvidelse	stillinger	skolehelsetjenesten 500 500 500 500 500 500 500

17.HFB 50	%	boveileder 300 300 300 300 300 300 300

17.PPT 50	%	merkantil	ressurs 250 250 250 250 250 250 250

Sum	administrative	føringer 1	425 1	425 1	425 1	425 1	425 1	425 1	425

Sum	netto	ramme 20	368 20	368 22	418 22	418 22	418 22	418 22	418

5.8.2 Utfordringer	og	tiltak

Reduksjon av rammen med 3 %: Det er gitt politiske føringer på at budsjettet skal salderes uten bruk av 

fond. For å imøtekomme dette er det på administrativt nivå besluttet å redusere rammene til virksomhetene 

med 3 %. Innsparingen har gjennom dialog blitt presentert for virksomheten. Det har ikke fremkommet 

dramatiske konsekvenser på grunn av reduksjonen, men det vil bety mindre handlingsrom innenfor området.

Barnevern: Gjerdrum kommune har hatt et relativt stort antall tunge saker som har resultert i omfattende 

tiltak de siste årene. Disse sakene vil vi trekke med oss i årene fremover. Tjenesten er derfor styrket med 1 

million for å imøtekomme dette behovet som vi ser vil vare i overskuelig fremtid. Barnevernet har blitt 

styrket med to hele stillinger i løpet av de to siste årene. Dette bidrar til at vi kan levere egne tjenester i 

stedet for å kjøpe konsulent -bistand fra andre.  Styrking av tjenesten med to nye stillinger, opplæring i tidlig 

intervensjon og samarbeide på tvers av virksomhetene vil bidra til at økningen i behovet for nye 

kostnadskrevende tiltak ikke blir så store som en økt befolkningsvekst skulle tilsi.. Gjennom tidlig 

oppdagelse av potensielle problemer vil man kunne sette i verk tiltak på et tidlig stadium. Gjennom denne 
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måten å arbeide på håper vi at utgiftene holdes på dagens nivå selv med en økt befolkning. Gjennom tidlig 

oppdaging og intervensjon håper vi å forhindre at barn kommer i uønskede omstendigheter/ situasjoner.

Helsestasjon: Helsestasjon er i en unik situasjon der de møter så å si alle barn og foreldre tidlig i livsløpet. I 

Kostra rapporteringen ser vi at hjemmebesøk til familier med nyfødte barn har blitt prioritert høyt. Dette er 

bra, men vi ser også at det er behov for å styrke helsetjenesten mot de litt eldre barna som går på skolen.  Vi 

vil derfor styrke skolehelsetjenesten slik at helsesøster vil være tilstede på skolen i større grad enn tidligere. 

Dette skal bidra til at det skapes et tillitsforhold mellom barn/unge og helsetjenesten, slik at de føler seg 

trygge i møte med helsetjenesten. Tilstedeværelse på skolen vil også gi de ansatte i skolen mulighet til å ta 

kontakt for å drøfte felles utfordringer. Ved å avdekke eventuelle utfordringer tidlig kan vi sette inn tiltak på 

et tidlig tidspunkt. 

PPT: PPT har som oppgave å hjelpe skoler og barnehager med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre til rette for barn og elever med særlige behov. I tillegg 

skal PPT utarbeide sakkyndige vurderinger for barn i barnehagene og elver i skolene i de tilfeller loven 

krever det. . Det er en målsetting at PPT skal være tettere på barnehager og skoler. Gjennom deltagelse i 

skolenes ressursteam vil PPT bidra til utprøving av tiltak og iverksetting av nødvendig kartlegging før 

elevene henvises til PPT. På denne måten vil PPT bruke mindre tid til sakkyndig vurderinger og i sterkere 

grad kunne veilede og hjelpe skoler og barnehager . Midlene er ikke fordelt ut i skolene, men ligger på 

rådmannsteamet.  Det er lagt inn midler til 50 % stilling merkantil funksjon for å fristille fagpersoner 

innenfor tjenesten. Målsettingen med stillingen er å øke fagpersoners tilstedeværelse i skoler og barnehager 

fremfor å arbeide med kontorfaglige oppgaver.

Frisklivsentral: Videreføring av 40 % stilling lagt inn i 2012.  Tiltaket har ikke kommet i gang. Dette er et 

samarbeidsprosjekt i ØRU vest. Tiltaket forventes å bli realisert i løpet av høsten 2012.

Boveileder: Kommunen oppretter en stilling som boveileder.  Denne fordeles 50 % innenfor 

flyktningetjenesten og 50 % innenfor psykiatri tjenesten.  Tiltaket finansieres innenfor dagens ramme til 

flyktninger tilsvarende 50 % stilling og 50 % overføres fra eiendom/vedlikehold til psykiatritjenesten.  Flere 

av kommunenes tjenestemottagere har behov for råd og veiledning i dagliglivets gjøremål. Manglende evne 

til å mestre disse utfordringene påvirker deres evne til å bo og klare seg selv. I enkelte tilfeller gir dette seg 

utslag i hærverk av boligen, samtidig som det ikke setter dem i stand til å møte samfunnets forventninger til 

dem som innbyggere i Gjerdrum. Årsakene til dette kan være sammensatt. Det kan være manglende evne til 

å tilpasse seg samfunnet krav på grunn av rusmiddelbruk, psykiske tilstander eller kulturelle forskjeller som 

gjør at dagliglivet og praktiske gjøremål blir vanskelig å gjennomføre. For å gi denne gruppen mulighet til å 

leve så selvstendig liv som mulig og samtidig leve opp til samfunnets forventninger, etablerer man 

boveileder tjeneste i Gjerdrum kommune. Utgiftene til tjenesten er lagt inn i NAV, flyktningetjenesten og 

psykiatritjenesten.

5.9 NAV – ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

NAV er et partnerskap mellom Gjerdrum Kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Akershus, etablert 15. 

oktober 2007. NAV har ansvar for en rekke statlige og kommunale stønads- og tjenesteområder. Generelt er 

NAVs oppgave å  aktivt å benytte  statlige virkemidler for å få brukerne ut i arbeid og aktivitet. Dette krever 
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at brukerne får tilpasset bistand ut fra individuelle behov samt tett oppfølging fra NAV kontoret. De 

brukerne som ikke er aktuelle for arbeidslivet skal kartlegges og avklares i forhold til eventuell annen 

inntektssikring. De kommunale arbeidsområdene er hovedsakelig råd/veiledning i henhold til lov om sosiale 

tjenester i NAV. Ved behov formidles brukerne til andre aktuelle instanser i hjelpeapparatet. NAV sørger for 

bidrag til livsopphold(økonomisk sosialhjelp), frivillig økonomisk forvaltning, kvalifiseringsprogrammet, 

tilbud til rusmisbrukere og bidra med økonomisk gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. Tjenesten 

økonomisk rådgivning omfatter også behandling av lån/tilskudd fra husbanken, bostøtte og tildeling av 

kommunale boliger.

5.9.1 Økonomi	for	NAV	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16.	NAV 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409

Sum	netto	driftsresultat 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409 7	409

Politiske	føringer

16.NAV PS	399/09:	Rusplan 473 473 473 473 473 473 473

Sum	politiske	føringer 473 473 473 473 473 473 473

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	på	driftsutgifter -280 -280 -280 -280 -280 -280 -280

16.NAV Økning	støtte	p.ga. gjengs	leie 250 350 350 350 350 350 350

Sum	administrative	føringer -30 70 70 70 70 70 70

Sum	netto	rammer 7	852 7	952 7	952 7	952 7	952 7	952 7	952

5.10 Utfordringer	og	tiltak

3 % reduksjon på driftsutgifter: Det er gitt politiske føringer på at budsjettet skal salderes uten bruk av 

fond. For å imøtekomme dette er det på administrativt nivå besluttet å redusere rammene til virksomhetene 

med 3 %. Innsparingen har gjennom dialog blitt presentert for virksomheten. Det er ikke meldt om 

dramatiske konsekvenser av reduksjonen, men handlingsrommet blir redusert.  

Rusplan: I henhold til vedtak i PS 399/09, Rus-politisk handlingsplan er det lagt inn 80 % stilling som 

ruskonsulent i 2013. I samarbeid med flyktningetjenesten og psykiatritjenesten vil ruskonsulenten bidra til at 

mennesker med behov for råd og veiledning i dagliglivets gjøremål får bistand til å leve selvstendige liv. 

Ruskonsulenten vil inngå i et team av boveiledere.

Økning av støtte i forbindelse med innføring av gjengs leie: Administrativt anbefales det å innføre gjengs 

leie. Med bakgrunn i økte utgifter til husleie vil behovet for økt støtte fra Nav til enkeltbrukere sannsynligvis 

beløpe seg til kr.250 000. Netto gevinst ved innføringen vil bli 250 000. I utgangspunktet var det beregnet en 

økt inntekt på eiendom med 500 000. Ordningen vil likevel bidra til at utgiften synliggjøres der den 

genereres.

5.11 TEKNISKE TJENESTER – ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Kommunens tekniske tjenester består av eiendomsforvaltningen, plan, oppmåling og byggesak og 

kommunalteknikk. Selvkostområdene (vann, avløp, renovasjon, feiing og regulerings- og byggesaker) 

foreslås skilt ut i et eget område fra og med 2013. De tre funksjonene er sentrale i arbeidet med 

sentrumsplanen og det kommende arbeidet med Masterplanen for åsen.  Ansvaret for de store 

byggeprosjektene er lagt til eiendomsvirksomheten. 
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Eiendomsfunksjonen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlike av eiendommene. Virksomheten er sentral 

i arbeidet med de større byggeprosjektene og i utviklingen av kommunens portefølje av tomter og bygg.

Kommunalteknikk er ansvarlig for veg og trafikksikkerhetstiltak og for selvkostområdene vann, avløp og 

tømming av slam.  Virksomheten har også noe ansvar for administrasjon av gebyrer for feiing og 

renovasjon.

Plan, oppmåling og byggesaksvirksomheten har ansvar for saksbehandling innenfor plan og bygningsloven 

samt matrikkelloven og eierseksjoneringsloven. 

5.11.1 Økonomi	for	tekniske	tjenester	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.	Eiendom 28	556 28	556 28	556 28	556 28	556 28	556 28	556

11.	Komtek 6	841 6	841 6	841 6	841 6	841 6	841 6	841

12.	POB	 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146

Sum	netto	driftsresultat 36	543 36	543 36	543 36	543 36	543 36	543 36	543

Politiske	føringer

10.EIE PS	56/11:Sykehjemsplasser 0 750 750 750 1	050 1	050 1	050

10.EIE PS	56/11:Omsorgsboliger 0 0 800 800 1	800 1	800 1	800

10.EIE PS	15/11:Kommunal	eiendomsforvaltning 692 692 692 692 692 692 692

11.KOM PS	21/11:	Vegvedlikehold	(nivå	3	kontra	2) 800 800 800 800 800 800 800

11.KOM Hovedplanvann	forminneregistrering	(FM	krav)	(utg.	i	2012) -650 -650 -650 -650 -650 -650 -650

11.KOM Hovedplanvann	forminneregistrering	(FM	krav)	(gebyr	fra	innb.) 0 -400 -200 0 0 0 0

Sum	politiske	føringer 842 1	192 2	192 2	392 3	692 3	692 3	692

Administrative	føringer

3	%	reduksjon	på	driftsutgifter -1	274 -1	274 -1	274 -1	274 -1	274 -1	274 -1	274

10.EIE Varmepumper 435 0 0 0 0 0 0

10.EIE Svømmeopplæring -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

10.EIE 50	%	boveileder	(til	HFB) -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

10.EIE Renhold	ny	kontrakt 0 0 0 0 0 0 0

10.EIE Husleie	(gjengsleie) -250 -500 -500 -500 -500 -500 -500

Sum	administrative	føringer	 -1	539 -2	224 -2	224 -2	224 -2	224 -2	224 -2	224

Sum	netto	rammer 35	846 35	511 36	511 36	711 38	011 38	011 38	011

5.11.2Utfordringer og	tiltak
De tre virksomhetene er viktige bidragsytere på hver sine felt inn i arbeidet med å utvikle områdeplanen for 

Ask sentrum.  Når planen er vedtatt, vil de tekniske funksjonene også stå sentralt i blant annet utvikling og 

salg av kommunens egne sentrumseiendommer, i behandlingen av reguleringsplaner og byggesaker og i å få 

en dimensjonert infrastruktur under bakken. Masterplanen for åsen vil også være en krevende prosess som 

vil beslaglegge mye ressurser for de tekniske tjenestene. De tekniske virksomhetene som sårbare i forhold til 

at spisskompetansen på hvert område utgjøres av hovedsakelig én medarbeider eller et fåtall medarbeidere 

på hvert område.
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5.11.3Eiendom	-utfordringer	og	tiltak

Det er flere store og krevende utbyggingsprosjektene i forslaget til økonomiplan; flere sykehjemsplasser, ny 

barneskole, nytt svømmebasseng og nye omsorgsboliger. Den kommunale eiendomsforvaltningen må innrettes 

slik at den bidrar til at eiendommene og bygningsmassen til en hver tid er tilpasset kommunens primæroppgaver, 

og til å gi brukerne gode rammevilkår og effektive bygg til lavest mulig kostnad over tid.

Et godt bygningsvedlikehold bidrar til å gi brukerne gode rammevilkår, og det er derfor eiendomsforvaltningens 

overordnede målsetting å fjerne vedlikeholdsetterslepet og etablere et varig verdibevarende vedlikehold. 

Eiendomsforvaltningens første mål i den retning er å etablere et bygningsvedlikehold som er bedre enn hos 

sammenlignbare kommuner i Akershus. Vårt bygningsvedlikehold var i 2011 kr 144 per kvadratmeter 

bygningsareal, mens det for sammenlignbare kommuner i Akershus var kr 136 per kvadratmeter og vi har således 

nådd det første målet. Bransjenorm for verdibevarende vedlikehold er per i dag 185 kr per kvadratmeter.  

Eiendomsforvaltningens målsetting er at driftsaktiviteter for kommunens bygningsmasse skal være lavere enn 

gjennomsnitt for kommuner i Akershus. I 2011 var gjennomsnittet for driftsaktiviteter for kommuner i Akershus 

kr 393 per m2 bygningsareal, tilsvarende kr 443 per m2 hos oss. Målsettingen er ikke nådd. Lavere 

driftsaktiviteter hos oss bidrar til mer til tjenesteproduksjon eventuelt til bedre bygningsvedlikehold. 

Eiendomsforvaltningens målsetting er at energiforbruket for kommunens bygningsmasse skal være lavere enn 

gjennomsnitt for kommuner i Akershus. I 2011 var gjennomsnittet for energiforbruket for kommuner i Akershus 

kr 127  per m2, tilsvarende kr 106 per m2 hos oss. Målsettingen er nådd. Lavere energiforbruk hos oss bidrar til 

økt tjenesteproduksjon eventuelt til bedre bygningsvedlikehold. 

Kutt i klimagassutslipp og effektiv energiutnyttelse er også en viktig målsetting for den kommunale 

eiendomsforvaltningen. Det er i løpet av de siste årene gjennomført en rekke energireduserende tiltak i 

kommunens bygningsmasse med en målsetting om å redusere dagens energiforbruk med inntil 25 %. Videre er 

det en målsetting å fase ut alle oljebrennere og installere varmepumper der dette er hensiktsmessig.

Veg: Målsetting innen veg som består av drift og vedlikehold av kommunale veger er at vegene har en 

tilfredsstillende standard for å unngå materiell og personskader. Hovedplan veg som ble vedtatt 

kommunestyret i mars 2011 dokumenterer en vegkapital på 64 mill. og et etterslep på 17 mill. I henhold til PS 

21/ 11 ble det fattet vedtak om at kommunen skal avsette 1,4 mill. per år i økonomiplanperioden til 

vedlikehold av veger for å redusere etterslepet.

Oppfølging av tiltak knyttet til revisjon av Trafikksikkerhetsplanen som ferdigstilles 2012, både fysiske og 

holdningsrettede tiltak, bør få oppmerksomhet i planperioden.

POB: Inntektene forventes å falle noe i 2012 og frem til 2014, dette skyldes boligbyggeprogrammet frem til 
2014, samt at det er begrenset med byggefelt som er utbyggingsklare. Fra 2015 vil noen områder åpnes
samt Ask sentrum vil kunne være byggeklar. Ytre forhold som rentenivå og eventuell resesjon vil i 
begrenset grad virke inn på utbyggingsbehovet/presset. 

Øvrige oppgaver vil være forbedring av det digitale kartgrunnlaget, etablering av kart på vann- og avløp, 
etablering av planbase og planarkiv. Fokus på hjelp til selvhjelp både ved henvendelser og internett 
løsninger. Utover dette er de daglige utfordringene å følge opp kommuneplanens strategiske målekart.
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5.12 SELVKOSTTJENESTER	– ØKONOMI,	UTFORDRINGER	OG	TILTAK

Kommunens selvkost tjenester omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing og regulerings- og byggesaker.  

Selvkost setter et øvre tak på hva kommunen kan ta seg betalt for tjenestene og det er den merkostnad 

kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.  Kommunen kan subsidiere tjenestene 

bortsett fra renovasjon, slamtømming og feiing.  Det vil si at abonnentens betaling for disse tjenestene skal 

fult ut dekke kommunens utgifter.   

5.12.1 Økonomi	for	selvkost	tjenester	2013-2019
Revidert	budsjett	2012	 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

20.VAR -2	230 -2	230 -2	230 -2	230 -2	230 -2	230 -2	230

22.	POB (selvkost) 610 610 610 610 610 610 610

Sum	netto	driftsresultat -1	620 -1	620 -1	620 -1	620 -1	620 -1	620 -1	620

Politiske	føringer

21.VAR PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	(gebyrer) -1	437 -2	979 -5	176 -5	797 -7	160 -8	094 -8	094

21.VAR PS	144/11	Økonomiplan	2012	- 2018	(utgifter) 554 1	384 3	434 3	568 3	722 3	973 3	973

Sum	poltiske	føringer -883 -1	595 -1	742 -2	229 -3	438 -4	121 -4	121

Administrative	føringer

21.POB	S Økte	gebyrer	aktivitetsøkning -14 -265 -365 -507 -651 -651 -651

21.POB	S Økte	utgifter	aktivitetsøkning 41 41 41 41 41 41 41

Sum	administrative	føringer 27 -224 -324 -466 -610 -610 -610

Sum	netto	rammer -2	476 -3	439 -3	686 -4	315 -5	668 -6	351 -6	351

Negative netto ramme tar høyde for kalkulatoriske renter og avsetning til fond.

5.12.2 Utfordringer og	tiltak

Avløp: Bygging av nytt felles avløpsrenseanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum blir den største 

utfordringen i planperioden. Prosjektet vil medføre en betydelig avgiftsøkning for kommunens innbyggere. 

Drift og vedlikehold av internt ledningsnett og pumpestasjoner forblir et viktig satsningsområde. Dette 

omfatter nødvendige investeringer herunder utskifting av 1 % av ledningsnettet årlig, med planlagt oppstart i 

2016. Formålet er å begrense innlekking av fremmedvann og dermed redusere volum av avløpsvann til

avløpsrenseanlegget. Som konsekvens vil kostnadene til rensing av avløpsvann reduseres. Oppgradering av 

ledningskartverk videreføres i planperioden.

Vann: Kommunen må planlegge hvordan den skal produseres nok vann til en voksende befolking.  

Kommunen har tre mulig alternativer Univann, Ullensaker og NRV.  Dette blir utredete i forbindelse med ny 

hovedplan vann som igangsettes i 2013.  Det er behov for ny hovedplan vann da de fleste av forutsetningene 

i den gjeldende planen er endret. Kommunen vil også få strengere krav til kvaliteten/prøvetaking på vannet 

dersom vi passerer 5000/10000 abonnenter.  For å redusere lekkasjer bør ledningsnettet utskiftes med 

minimum 1 % utskifting pr år.  

Spredt avløp (slamtømming): Gjennom EUs vanndirektiv pålegges kommunene i Norge å utføre et arbeide 

for å oppnå god kjemisk og økologisk kvalitet i vann og vassdrag. Dette skal være utført innen 2015/2021 

for å unngå sanksjoner fra ESA. Det er tre hovedområder med fokus for kommunene: Landbruk, 

Kommunale renseanlegg og Mindre private renseanlegg (spredt avløp). I opprydding spredt avløp skal alle 
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private renseanlegg (ca. 530) i Gjerdrum kartlegges. Deretter skal det sendes ut pålegg om oppgradering av 

anlegg som ikke tilfredsstiller utslippskravene. Dette krever kapasitet til oppfølging.

Renovasjon: ROAF interkommunal avfallsselskap utfører renovasjonstjenestene på vegne av kommunen.  

Det er behov for nytt sorteringsanlegg og andre nødvendige oppgraderinger.  Dette medfører økte utgifter 

som vil har en effekt på gebyrene gjennom driftstilskuddet kommunen betaler til ROAF.  ROAFS budsjett 

og økonomiplan for 2013-2016 viser en økning i driftstilskuddet på nesten 3 % i 2013, nesten 11 % i 2014, 9 

% i 2015 og litt over 4 i 2016.  Renovasjon er et 100 % lovpålagt selvkostområde.

Feiing: Øvre Romerike brann og redning IKS er under etablering som et heleid interkommunalt selskap for 

kommunene på øvre Romerike (Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Nes og Gjerdrum).  Selskapet erstatter 

Gardermoen Interkommunale Brannvesen (GRIB).  Det skal være operativ innen våren 2013 og vil bli et av 

landets største brannvesen med et befolkningsgrunnlag på 90.000 innbyggere.  

Planlegging, oppmåling og byggesaker: Utvikling av områdeplanen for Ask sentrum inkludert 

behandlingen av reguleringsplaner og byggesaker vil kreve mye ressurser og tjenesten er sårbar i forhold til 

spisskompetanse og store svingninger i forhold til saksmengde.

5.13 ØKONOMISKE	RAMMER	PR	VIRKSOMHET

Tabellen nedenfor viser foreslåtte økonomiske rammer per virksomhet definert som netto driftsresultat.  

Bruk og avsetning til fond samt utlån og mottatte avdrag på utlån inngår ikke i oversikten. 

Nettoramme

Revidert	

budsjett	

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rådmannsteam 28	260 14	901 14	751 14	751 14	751 13	401 13	401 13	401

SUS 0 4	838 4	038 3	688 3	216 3	216 3	216 3	216

Barnehager	private 0 30	500 30	549 30	549 30	549 30	549 30	549 30	549

Personal	og	organisasjon 41	696 17	289 16	859 17	139 16	859 17	139 16	859 17	139

Økonomi 4	814 3	762 3	762 3	762 3	762 3	762 3	762 3	762

Gjerdrum	barneskole 19	959 19	735 19	735 19	735 19	735 19	735 19	735 19	735

Gjerdrum	ungdomsskole 20	105 20	351 20	560 20	689 20	689 20	689 20	689 20	689

Veståsen	skole 18	805 18	592 18	592 18	592 18	592 18	592 18	592 18	592

Gjerdrum	barnehage 9	824 9	450 9	450 9	450 9	450 9	450 9	450 9	450

Grønlund	barnehage 6	910 6	650 6	650 6	650 6	650 6	650 6	650 6	650

Kultur 14	320 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534 14	534

Eiendom 28	556 27	914 27	979 28	779 28	779 30	079 30	079 30	079

Kommunalteknikk 1	156 6	786 6	386 6	586 6	786 6	786 6	786 6	786

VAR	Selvkost 0 -3	113 -3	825 -3	972 -4	459 -5	668 -6	351 -6	351

Plan	og	bygg 1	756 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146 1	146

POB	selvkost 0 637 386 286 144 0 0 0

Institusjon 23	635 22	909 27	915 27	915 27	915 27	915 27	915 27	915

Hjemmetjeneste 14	949 15	766 15	766 15	766 15	766 15	766 15	766 15	766

Funksjonshemmede 25	248 25	245 25	245 25	245 34	611 34	611 34	611 34	611

Nav 7	409 7	852 7	952 7	952 7	952 7	952 7	952 7	952

Helse	og	forebyggende 16	535 17	783 17	783 19	833 19	833 19	833 19	833 19	833

Helse 0 13	459 11	059 11	059 12	259 12	259 12	259 12	259
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PPT 2	408 2	585 2	585 2	585 2	585 2	585 2	585 2	585

Sum 286	345 299	571 299	858 302	720 312	105 310	982 310	019 310	299

6 Hovedoversikt	drift	og	investeringer

6.1 Oppsummering	alternativer

Det er utarbeidet 2 ulike alternativer for investeringsbehov i planperioden 2013-2019.

Disse er tatt inn i nedenstående tabeller. Forskjellen mellom de ulike alternativer oppsummeres under. I 

tillegg er det tatt inn 0-alternativ for samme periode.

6.1.1 Alternativ	1

Inneholder investering i ny barneskole inkludert svømmebasseng fra 2013. Skolen skal stå klar til bruk 

høsten 2016. I tillegg er det tatt inn rivning av deler på bo og behandlingsenteret samt bygging av nye 

moderne lokaler. Denne investeringen skal stå ferdig innen 2015 og vil inneholder 20 nye sykehjemsplasser. 

I tillegg er del 2 av omsorgsbolig tenkt finansiert gjennom borettslagsmodell. Det vil da ikke påløpe 

kommunale investeringer, men kan sannsynligvis utløse finansieringsbehov i byggeperioden og fram til alle 

enheter er solgt. 

Konsekvensene av et negativt netto driftsresultat er at egenkapitalen reduseres med ca. 54,5 mill. i perioden 

2015-2018. Her forutsettes innføring av eiendomsskatt fra 2016 og full innfasing i 2019. For hele 

planperioden ligger det an til bruk av egenkapital på ca. 37 mill. I slutten av perioden viser utviklingen 

positive signaler, men ligger langt utenfor grensen for bærekraftig økonomisk utvikling(se overordnet 

målekart for kommunen). 
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6.1.2 Alternativ	2

Inneholder investering i ny barneskole inkludert basseng fra 2013. Skolen skal stå klar til bruk høsten 2016. 

Det er tatt inn en oppgradering av sykehjemmet med plass til 17 nye sykehjemsplasser. Omsorgsboliger er 

tatt inn som en ordinær kommunal investering i 2014. I 2016 er omsorgsboligene tatt inn som 

borettslagsmodell og ligger ikke inne med kommunal investeringsutgift..

Konsekvensene for et negativt netto driftsresultat er at egenkapitalen nedbygges med ca. 26,3 mill. i 

perioden 2015-2017. Det forutsettes også her innføring av eiendomsskatt fra 2016 med full innfasing i 2019. 

For hele planperioden ligger det an til tilføring av egenkapital på ca. 11,7 mill. Denne profilen viser en noe 

bedre økonomisk utvikling enn alternativ 1, men ligger også langt utenfor grensen for bærekraftig 

økonomisk utvikling.

Se figur under:

6.1.3 Alternativ	0

Det er ikke tatt inn verken bygging av ny skole, sykehjem eller omsorgsboliger i perioden. Det er imidlertid 

tatt hensyn til økte driftsutgifter som vil kompensere for manglende investeringer.

Konsekvensene på vil tilsi at man i perioden bygger opp egenkapitalen (netto driftsresultat på ca. 182,6 

mill.). Dette alternativet gir god bærekraftig økonomisk utvikling slik at man etter 2020 kan realisere både 

ny skole, omsorgsboliger og sykehjemsutbygging.  Alternativet oppfyller målkravet i det overordnede 

målekartet.
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6.2 Alternativ	1

Alternativ	1:	Drift

Hovedoversikt	Drift	

Revidert	

budsjett	

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sum	driftsinntekter -341	174 -368	025 -373	468 -380	265 -388	028 -402	735 -413	169 -419	269

Sum	driftsutgifter 341	233 356	810 360	340 365	785 378	333 384	517 384	688 385	168

Brutto	driftsresultat 59 -11	215 -13	128 -14	480 -9	695 -18	218 -28	481 -34	101

Sum	eksterne	finansinntekter -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070

Sum	eksterne	finansutgifter 24	007 28	357 31	378 54	819 63	457 63	804 64	382 64	457

Motpost	avskrivninger -15	996 -15	996 -16	796 -17	282 -19	882 -25	682 -25	882 -26	082

Netto	driftsresultat 0 -6	924 -6	616 14	987 25	810 11	834 1	949 -3	796

Stipulert	eiendomsskatt 0 0 0 0 -3	000 -12	000 - 18	000 - 21	000

Netto	driftsresultat	uten	e-skatt 0 -6	924 -6	616 14	987 28	810 23	834 19	949 17	204

Alternativ	1:	Investeringer

Pr.nr Prosjekt	navn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VANN

5564 Overvåkingsanlegg	- kom.tekniske	anlegg 500

5589 Rehabilitering	Grønlund/Veståsen 1000

5590 Fladebyledningen	– rehabilitering 200

5625 Myragutua	2 1500

5635 Utskifting	ledningsnett	vann 4	000 4	000 4	000

5642 Askdammene 750

SUM	VANN 3950 0 0 4000 4000 4000 0

AVLØP

5561 Kjærstadsletta	2 8	000

5583 Gjerdrum	renseanlegg 16 000

5636 Avløp	Solheim	-Ask 5000 2	500

5624 Hundgerholt	sanering 1500

5623 Hellen	til	RA 3000

NY	 Bil	teknisk	drift 350

NY	 Utskifting	ledningsnett	avløp 4	000 4	000 4	000

NY Saneringsplan	v.a 500

SUM	AVLØP 34	350 2	500 0 4	000 4	000 4	000 0

DIVERSE

5575 Samferdsel/trafikksikkerhetsplan 200 200 200 200 200 200

5578 Aksjon	skoleveg 3000

KLP	Egenkapitalinnskudd 450 450 450 450 450 450 450

NY IT-plan	 2300 400 600 600 600 600 600

SUM	DIVERSE 5	950 1	050 1	250 1	250 1	250 1	250 1	050

EIENDOM

5444 Oppgradering	kommunal	bygg 500 500 500 500 500 500

5445 Sykehjemsplasser 10	000 85	000 35000



ØKONOMIPLAN	2013	– 2019	GJERDRUM	KOMMUNE

42

NY Omsorgsboliger	 24	320

5615 Gjerdrum	Barneskole	 1	000 9	000 125	000 39	000

Inklusiv	svømmehall	skole 1	000 5	000 33	000 11	000

5470 Varmepumper 3700

5633 Utrede	forurenset	grunn	på	Hellen	fyllplass 300

SUM	EIENDOM 16	500 123	820 193	500 50	500 500 500 0

SUM	INVESTERING	I	ANLEGGS	MIDLER 60	750 127	370 194	750 59	750 9	750 9	750 1	050

FINANSIERING

Salg	av	fast	eiendom 10	000 30	000

Lån 49	310 101	874 195	750 29	750 9		750 9	750 1	050

Overføring	fra	drift 1	440

Tilskudd	fra	Husbanken	sykehjemsplasser 20	000

Tilskudd	fra	Husbanken	omsorgsboliger 5	496

SUM	FINANSIERING 60	750 127	370 194	750 59	750 9	750 9	750 1	050

Samlet lånebehov i planperioden 396,2 mill.

6.2.1 Forklaringer	til	de	enkelt	investeringsposter

Eksiterende	prosjekter

Prosjekt 5564 Overvåkningsanlegg kommunaltekniske anlegg
Dette må prioriteres, grunnet nedlegging av eksisterende ADSL- linjer. Det er i 2011 innledet et samarbeid 
med Sørum kommune om et felles prosjekt for overvåkningsanlegg.

Prosjekt 5589 Rehabilitering Grønlund/Veståsen
Prosjektet går ut på utskifting av gammel eternitt vannledning. Prosjektet er igangsatt og vil bli fullført i 
2013.

Prosjekt 5590 Fladebyledningen – rehabilitering
Legging av ny vannledning. Område vil samtidig bli avkloakkert i med tilknytting til kommunalt nett. 
Prosjektet vil bli gjennomført i forbindelse med bygging av ny planlagt gang og sykkelveg Ask - Bråtesletta. 
Står på marginallista 2014

Prosjekt 5625 Myragutua 2
Prosjektet omfatter sanering av vann og avløpsledninger i forbindelse med bygging av gang og sykkelveg 
Myragutua.

Prosjekt 5635 utskifting ledningsnett vann
Rammebudsjett vann.  Omfatter utskifting av 1 % vannledningsnettet per år i henhold til min. nasjonal 
standard.

Prosjekt 5642 Askdammene
Avhende Øvre Ask dam og sikre midtre Askdam. I henhold til krav fra NVE, og vedtatt i kommunestyre den 
18.05.10

Prosjekt 5561 Kjærstadsletta 2
Knytte eksisterende internt avløps - nett Kjærstadsletta til kommunalt nett, ved Hellen pumpestasjon
Hovedinvesteringen er skjøvet ett år. Opprinnelig 5,2 mill. kr i gammel hovedplan. Nye anslag tilsier at 
kostnadsøkninger på nesten 3 mill. kr. (prisstigning).  
Løsning må være på plass senest innen 2015. Planlegging igangsatt. 
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Prosjekt 5583 Gjerdrum renseanlegg
Alternativer er utredet regionalt og vedtatt. Samarbeidsprosjekt mellom Sørum, Fet og Gjerdrum kommune. 
Anlegget er planlagt ferdigstilt 2014.

Prosjekt 5636 avløp Solheim – Ask
Prosjektering og bygging av avløpsledninger fra eksisterende lokalt avløpsnett Solheim, og tilknytning til 
kommunalt nett på Ask.

Prosjekt 5624 Hungerholt sanering
Gjelder sanering av vann og avløpsledning. Prosjektet er igangsatt i 2012 og videreføres i 2013.

Prosjekt 5623 Hellen til RA:
Avløpsanlegg. Planlegging igangsatt.

Prosjekt 5575 Samferdsel/trafikksikkerhetsplan
Prosjektet omfatter blant annet utarbeidelse av revisjon av Trafikksikkerhetsplan som ferdigstilles i løpet av 
2011. Kr 200.000avsettes pr.år til tiltak for oppfølging av trafikksikkerhetsplan.

Prosjekt 5578 Aksjon skoleveg 2010
Det har ikke blitt utarbeidet prosjekter for aksjon skoleveg i 2010 og 2011. Gang og sykkelveg langs 
Myragutua mot Leirdalen planlegges utført 2014.

Prosjekt 5444 oppgradering kommunale bygg
Kommunale bygg har stort behov for oppgraderinger. Mange av prosjektene er små tiltak, men kan likevel 
ikke tas på drift da det er snakk om oppgraderinger. Tiltakenes grad av nødvendighet varierer. Kategori 1 
tiltak prioriteres først. Foreløpig ingen tiltak lagt inn i dette prosjektet i budsjett-/planperiode. Må se dette i 
sammenheng med vedlikeholdsplan for 2012

Prosjekt 5445 Omsorgsboliger og sykehjemsplasser
Beløp er netto fratrukket tilskudd fra Husbanken. Saken ble vedtatt i kommunestyret 15/6-2011 og første del 
investeres i perioden 2013, 2014 og 2016. Det er også investeringer i omsorgsplanen som ligger utenom 
planperioden.

Prosjekt 5615 Gjerdrum barneskole
Jfr. eget notat som ble vedlagt økonomiplanen 2012 -2018. 

Nye	investerings	prosjekter

Varebil, teknisk drift
Eksisterende varebil bil er fra 1995, og er utslitt. Ny bil vil koste ca. kr. 350 000.-

Utskifting ledningsnett avløp
Rammebudsjett avløp. Omfatter utskifting av 1 % av ledningsnett pr år i henhold til min. nasjonal standard.

Saneringsplan v.a 
Det er behov for kartlegging og kapasitetsberegninger av eksisterende va- anlegg, spesielt knyttet til 
foreslåtte utbyggingsplaner i nylig revidert kommuneplan.
Det foreslås avsatt kr. 500 000.- til konsulenthonorar i 2013.

It-plan
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Kommunen arbeider med it-plan som omfatter alle datamaskiner i kommunen når de er blitt 5 år. Denne 
rulleres årlig slik at it-parken i kommunen består av moderne verktøy. Det legges opp til en årlig utskifting 
av eksisterende datapark.

Svømmehall Gjerdrum barneskole
Det vises til sak PS 12/104 i kommunestyremøte 26 september 2012, PS 12/104. 

Minimumsløsning Gjerdrum barneskole
Hvis man i stedet for å flytte Gjerdrum barneskole (alternativ forslag) vil det være behov for en 
minimumsløsning for å kunne benytte skolen de nærmeste årene. Eget notat i økonomiplan 2012-2018 om 
skolen omhandler også dette punktet. 

Svømmehall oppgradering
Hvis en alternativt ønsker å beholde dagens skole. Eget notat i økonomiplanen 2012-2018 om skolen 
omhandler også dette punktet. 

Varmepumpe
Gjelder herredshuset. Virkningen ved at driftsutgiftene reduseres med kr 435.000 årlig er allerede tatt inn i 
2013.  Det vises til en sak om dette som er planlagt behandlet i kommunestyret 31 oktober 2012. Eget notat 
som omhandler dette som lå ved økonomiplanen 2012-2018.

Utrede forurenset grunn på Hellen fyllplass
Konsulentbistand
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6.3 Alternativ	2

Alternativ	2:	Drift

Hovedoversikt	Drift	

Revidert	

budsjett	

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sum	driftsinntekter -341	174 -368	025 -373 468 -380	265 -388	028 -402	735 -413	169 -419	269

Sum	driftsutgifter 341	233 356	810 360	340 365	880 375	828 382	629 382	791 383	271

Brutto	driftsresultat 59 -11	215 -13	128 -14	385 -12	200 -20	115 -30	378 -35	998

Sum	eksterne	finansinntekter -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070

Sum	eksterne	finansutgifter 24	007 29	179 28	807 49	570 52	928 53	305 53	916 54	023

Motpost	avskrivninger -15	996 -15	996 -16	796 -17	377 -17	377 -23	785 -23	985 -24	185

Netto	driftsresultat 0 -6	102 -9	187 9	738 15	281 1	335 - 8	517 - 14	230

Stipulert	eiendomsskatt 0 0 0 0 -3	000 -12	000 - 18	000 - 21	000

Netto	driftsresultat	uten	e-skatt 0 -6	102 -9	187 9	738 18	281 13	335 9	483 6	770

Alternativ 2: Investeringer

(endringer fra alternativ 1 er markert med rødt)

Pr.nr Prosjekt	navn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VANN

5564 Overvåkingsanlegg	- kom.tekniske	anlegg 500

5589 Rehabilitering	Grønlund/Veståsen 1000

5590 Fladebyledningen	– rehabilitering 200

5625 Myragutua	2 1500

5635 Utskifting	ledningsnett	vann 4	000 4	000 4	000

5642 Askdammene 750

SUM	VANN 3950 0 0 4000 4000 4000 0

AVLØP

5561 Kjærstadsletta	2 8	000

5583 Gjerdrum	renseanlegg 16	000

5636 Avløp	Solheim	-Ask 5000 2	500

5624 Hundgerholt	sanering 1500

5623 Hellen	til	RA 3000

NY	 Bil	teknisk	drift 350

NY	 Utskifting	ledningsnett	avløp 4	000 4	000 4	000

NY Saneringsplan	v.a 500

SUM	AVLØP 34	350 2	500 0 4	000 4	000 4	000 0

DIVERSE

5575 Samferdsel/trafikksikkerhetsplan 200 200 200 200 200 200

5578 Aksjon	skoleveg 3000

KLP	Egenkapitalinnskudd 450 450 450 450 450 450 450

NY IT-plan	 2300 400 600 600 600 600 600

SUM	DIVERSE 5	950 1	050 1	250 1	250 1	250 1	250 1	050

EIENDOM

5444 Oppgradering	kommunal	bygg 500 500 500 500 500 500

5445 Sykehjemsplasser 12	400 35	072
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NY Omsorgsboliger	 24	320

5615 Gjerdrum	Barneskole	 1	000 9	000 125	000 39	000

Inklusiv	svømmehall	skole 1	000 5	000 33	000 11	000

5470 Varmepumper 3700

5633 Utrede	forurenset	grunn	på	Hellen	fyllplass 300

SUM	EIENDOM 16	500 73	892 158 500 50	500 500 500 0

SUM	INVESTERING	I	ANLEGGS	MIDLER 63	150 77	442 159	750 59	750 9	750 9	750 1	050

FINANSIERING

Salg	av	fast	eiendom 10	000 30	000

Lån 51	710 56	374 159	750 29	750 9		750 9	750 1	050

Overføring	fra	drift 1	440

Tilskudd	fra	Husbanken	sykehjemsplasser 20	000

Tilskudd	fra	Husbanken	omsorgsboliger 5	496

SUM	FINANSIERING 63	150 77	442 159	750 59	750 9	750 9	750 1	050

Samlet lånebehov i planperioden 318,1 mill.
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6.4 Alternativ	0

Alternativ	0: drift

Innføring av eiendomsskatt fra 2014 istedenfor 2016.

Hovedoversikt	Drift	

Revidert	

budsjett	

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sum	driftsinntekter -341	174 -368	025 -376	468 -392	265 -403	028 -411	735 -416	169 -419	269

Sum	driftsutgifter 341	233 356	810 360	340 365	299 375	247 375	831 376	002 376	482

Brutto	driftsresultat 59 -11	215 -16	128 -26	966 -27	781 -35	904 -40	167 -42	787

Sum	eksterne	finansinntekter -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070 -8	070

Sum	eksterne	finansutgifter 24	007 26	528 26	786 26	880 27	453 28	015 28	566 28	562

Motpost	avskrivninger -15	996 -15	996 -16	796 -16	796 -16	796 -16	996 -17	196 -17	396

Netto	driftsresultat 0 -8	753 -14	208 -24	952 -25	194 -32	955 -36	867 -39	691

Stipulert	eiendomsskatt 0 -3	000 -12	000 -18	000 -21	000 -21	000 -21	000

Netto	driftsresultat	uten	e-skatt 0 -8	753 -11	208 -12	952 -7	194 -11	955 -15	867 -18	691

Alternativ 0: investeringer

(endringer fra alternativ 2 er markert med rødt)

Pr.nr Prosjekt	navn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VANN

5564 Overvåkingsanlegg	- kom.tekniske	anlegg 500

5589 Rehabilitering	Grønlund/Veståsen 1000

5590 Fladebyledningen	– rehabilitering 200

5625 Myragutua	2 1500

5635 Utskifting	ledningsnett	vann 4	000 4	000 4	000

5642 Askdammene 750

SUM	VANN 3950 0 0 4000 4000 4000 0

AVLØP

5561 Kjærstadsletta	2 8	000

5583 Gjerdrum	renseanlegg 16	000

5636 Avløp	Solheim	-Ask 5000 2	500

5624 Hundgerholt	sanering 1500

5623 Hellen	til	RA 3000

NY	 Bil	teknisk	drift 350

NY	 Utskifting	ledningsnett	avløp 4	000 4	000 4	000

NY Saneringsplan	v.a 500

SUM	AVLØP 34	350 2	500 0 4	000 4	000 4	000 0

DIVERSE

5575 Samferdsel/trafikksikkerhetsplan 200 200 200 200 200 200

5578 Aksjon	skoleveg 3000

KLP	Egenkapitalinnskudd 450 450 450 450 450 450 450

NY IT-plan	 2300 400 600 600 600 600 600

SUM	DIVERSE 5	950 1	050 1	250 1	250 1	250 1	250 1	050
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EIENDOM

5444 Oppgradering	kommunal	bygg 500 500 500 500 500 500

5445 Sykehjemsplasser 0 0

NY Omsorgsboliger	 0

5615 Gjerdrum	Barneskole	 0 0 0 0

Inklusiv	svømmehall	skole 0 0 0 0

5470 Varmepumper 3700

5633 Utrede	forurenset	grunn	på	Hellen	fyllplass 300

SUM	EIENDOM 4	500 500 500 500 500 500 0

SUM	INVESTERING	I	ANLEGGS	MIDLER 48 750 4	050 1	750 9	750 9	750 9	750 1	050

FINANSIERING

Salg	av	fast	eiendom 10	000

Lån 37	310 4	050 1	750 9	750 9		750 9	750 1	050

Overføring	fra	drift 1	440

Tilskudd	fra	Husbanken	sykehjemsplasser

Tilskudd	fra	Husbanken	omsorgsboliger

SUM	FINANSIERING 48	750 4	050 1	750 9	750 9	750 9	750 1	050

Samlet lånebehov i planperioden 73,4 mill.

6.5 Lånegjeld

Utgangspunktet er dagens lånegjeld på 366, 1 mill. brutto som omfatter kommunens samlede innlån 

fratrukket formidlingslån i Husbanken. I de ulike alternativene framkommer lånebehov for å finansiere 

investeringene i planperioden.  Gjennomsnittlig gjeld i kommunene i Norge var i 2011 på 34.421,- pr 

innbygger(inkl. Oslo), mens den i Gjerdrum utgjorde over 54.000 pr innbygger. Framtidig gjeld pr 

innbygger i planperioden vises i nedenstående graf. Målt i forhold til driftsinntektene var gjennomsnittlig 

gjeldsgrad 70 % for landet og gjennomsnittet for Akershus er på 83,3 %. Gjerdrum har en gjeldsgrad på ca. 

97 % i 2011og har økt i 2012 til 104,9 %. 

Utviklingen i lånegjelden for de ulike alternativer:
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Gjeldsgrad i % av sum driftsinntekter:

Gjerdrum kommunes lånegjeld per innbygger:

Se kommentarene ovenfor. Det er kun 0-alternativ som bidrar til å redusere gjelden i kommunen.
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Gjerdrum kommunes lån i kroner:

Alternativ 1 fordobler gjelden i løpet av 2-3 år. 

6.6 Renter	og	avdragsbelastning	i	driftsbudsjettet

Til og med 2014 vil summen av renter og avdrag legge beslag på under 10 % av sum driftsinntektene. Dette 

vil være håndterlig for kommunen likviditetsmessig. Fra og med 2015 vil både alternativ 1 og 2 legge store 

beslag på kommunens driftsinntekter og redusere det økonomiske handlingsrommet. Det er kun alternativ 0 

som bidrar til en bærekraftig økonomisk utvikling. For beregning av renter er det benyttet rentesatser i 

henhold til Norges banks anbefaling til rentebane på utlånsrenter. 
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Renter og avdrag andel av sum driftsinntekter:

6.7 Fond
Kommunens fond samt overskudd og kapitalkonto utgjør egenkapitalen i kommunen. Nedenfor vises 

utviklingen på fondsbeholdningen på de ulike alternativene.
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