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1 Rådmannens kommentar 

Innledning 

Gjerdrum kommune gjør det bra på mange av de årlige rangeringene/barometrene. Samtidig er det 

tre viktige utfordringer som kommunen må håndtere på en god måte: 

- tidlig innsats og forebygging rettet mot barn og unge for å bidra til mestring av eget liv 

- øke forebyggende aktiviteter hos de eldre i kommunen – som stadig blir flere – slik at de har 

gode hverdagsliv i egne hjem  

- skape økonomisk handlingsrom for å møte innbyggernes forventinger til og politikernes 

ønske om bygging av flere idrettsbygg 

 

Oppdatert kunnskap siden forrige budsjettrunde 

Som innledning til budsjett- og økonomiplanarbeidet er det i 2018 utført to eksterne gjennomganger 

av kostnadsbildet i Gjerdrum kommune. Firmaet Framsikt analyserte kostnadstall og 

kvalitetsindikatorer på de fleste områdene i kommunen og sammenlignet resultatene med andre 

kommuner, og Agenda Kaupang analyserte årsverkene som brukes til ledelse, stab- og 

støttetjenester. Begge rapportene er forelagt kommunestyret. 

Framsikt sier blant annet at NB: Det er svært lave kostnader i Gjerdrum... Det var bare 15 kommuner 

som hadde lavere behovskorrigerte utgifter enn Gjerdrum. Rapporten konkluderer også med at det er 

svært vanskelig å finne gode sammenligningskommuner for Gjerdrum, det vil si kommuner Gjerdrum 

kan lære noe av. Gjerdrum har svært gode resultater. Det gjelder både kostnader og kvalitet. 

Årsverksanalysen fra Agenda Kaupang viser at Gjerdrum ligger lavt når det gjelder årsverk som 

brukes til ledelse, stab- og støttetjenester.  

Analysene viser at vi ligger godt an på mange områder, både kvalitets- og kostnadsmessig. Det er 

likevel slik at noen andre kommuner bruker betydelig mindre ressurser på enkeltområder. Vi kan 

lære av de som har bedre resultater enn oss, men vi må være nøye når vi velger områder for videre 

effektivisering.  

Forslaget til budsjett og økonomiplan 

Rådmannens forslag til driftsbudsjett er også i år nøkternt, stramt og udramatisk. Vi viderefører 

tidligere vedtatte satsinger innenfor tidlig innsats og forebygging, og foreslår forsiktig styrking av de 

samme områdene. 

Det er politisk interesse for flerbrukshall(-er) og svømmehall, og administrasjonen har gitt flere 

presentasjoner av alternativer for investeringer og driftsutgifter. Rådmannen er fortsatt usikker på de 

politiske ambisjonene om nye idrettsbygg. Konseptutredningen og påfølgende detaljregulering 
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tilrettelegger for at det kan bygges en flerbrukshall med tre spilleflater og en svømmehall. Det er lagt 

inn svømmehall og flerbrukshall med to spilleflater i økonomiplanperioden som grunnlag for videre 

politiske diskusjoner. 

Gjerdrum kommune har sjuårig horisont på sin økonomiplan, og utbygging av nye idrettsbygg er 

økonomisk utfordrende. I gode økonomiske år vil vi kunne drifte nye bygg uten alvorlige problemer, 

men vi må også håndtere mindre gode år. I gjennomsnittsår vil kommunen måtte bruke av fond. Det 

finnes også muligheter for salg av arealer som kan lette situasjonen noe, men disse inntektene er så 

langt ikke inkludert i økonomiplanen. 

Rådmannen har, basert på politiske signaler, ikke foreslått eiendomsskatt i budsjettforslaget. Uansett 

hvilke nye bygg som vedtas, er det en trygghet i at kommunen ikke har tatt ut det inntektspotensialet 

som eiendomsskatten representerer. Kommuneøkonomien balanserer hårfint, og det kan fort bli 

nødvendig å hente ut reserven som ligger i eiendomsskatt. 

Prioriteringer 

For å møte utfordringene vil rådmannen blant annet prioritere følgende områder i 2019: 

- Tydeligere strategier og prioriteringer innenfor 

o tidlig innsats/forebygging for barn og unge 

o effektiv bruk av omsorgstrappa for eldre 

- Lederutvikling med fokus på organisasjonskultur, endringsledelse, ledelse av 

digitaliseringsprosesser og effektivisering av tjenesteleveransene. for ledere med resultat, 

personal- og budsjettansvar. 

- Fortsatt effektivisering av tjenestene gjennom forbedrede prosesser. 

- Forbedring av skoleresultatene. 

- Reduksjon av sykefraværet. 

 

Kommuneplanens mål og strategier 

Alle virksomheter, med unntak av overordnet ledelse, stab og støttetjenester, har konkretisert sine 

bidrag til kommuneplanens mål og strategier. Ved å følge opp sine beskrevne mål og tiltak vil 

kommuneplanens samfunnsdel bli et konkret styringsdokument for virksomhetene. Det er betydelig 

forskjeller mellom virksomhetenes måte å konkretisere sine bidrag på, men det har rådmannen 

akseptert uten å denne gangen forsøke å ensrette framstillingene. Det gjenstår fortsatt en del arbeid 

før styringssystemet er på plass, eksempelvis å angi hvor i tidsperioden at målene skal nås/tiltakene 

skal gjennomføres. De fleste virksomheter har svart ut hvordan de mener egne mål og tiltak bidrar og 

hvordan dette kan måles. Dette er av plasshensyn ikke tatt med. 
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Den neste testen av hvordan den nye måten å bryte ned samfunnsdelen på, er ved årsrapporteringen 

for 2019. 

2 Kommuneplanens samfunnsdel 
Det foreliggende dokumentet er i tillegg til å være budsjett og økonomiplan etter kommuneloven, 

også handlingsdelen av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1.  

Kommuneplanens handlingsdel skal konkretisere hvilke oppgaver Gjerdrum kommune skal prioritere 

de neste syv årene, samt synliggjøre hvordan de overordnete og langsiktige målene i samfunnsdelen 

er planlagt fulgt opp i budsjettåret og i resten av handlingsperioden. 

Gjerdrums visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Gjerdrums bokvaliteter med 

attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv, samt offentlige og 

private tjenestetilbud: 

Livskvalitet for alle 

2.1 Overordnet mål i kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel viser tydelig mål og retning med hensyn til hvordan det skal være i 

kommunen frem til 2030. Det er utpekt ni fokusområder med tilhørende suksessfaktorer som er 

nødvendige for at kommunen skal utvikle seg i den ønskede retning. Den samlede satsing skal også 

bidra til at kommunen får bærekraftig økonomi. 

2.1.1 Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

I samfunn med samhold og gjensidig tillitt finner vi mindre fysiske og psykiske helseproblemer. I 

likhet med mange andre steder, har det også i Gjerdrum vært økende fokus på å hindre utenforskap 

de siste årene. Det er en stor felles samfunnsoppgave å sørge for at alle opplever å høre til. Dette har 

stor betydning for folkehelsa og imøtegåelse av store samfunnsutfordringer med tidlig frafall i 

arbeidslivet. 

Suksessfaktorene er: 

- Gi alle muligheter for mestring 

- Sørge for universell utforming 

- Stimulere til møteplasser som skaper tilhørighet 

- Tilby lavterskeltilbud på alle relevante områder 

- Forebygge utenforskap 
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2.1.2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrm 

I Gjerdrum ligger det godt til rette for at vi skal kunne nyte godt av et fellesskap gjennom en felles 

stedsidentitet. Det er et mål for kommunen at alle som bor og jobber i Gjerdrum skal være stolte av 

kommunen og stedet. Stolte innbyggere «framsnakker» gjerne bostedet sitt, og på den måten kan vi 

sørge for at Gjerdrum oppleves som et attraktivt sted både for dem som bor og jobber her i dag og 

for dem som vurderer om de skal etablere seg her. 

Suksessfaktorene er: 

- Styrke Gjerdrums identitet 

- Skape attraktive og gode bo- og næringsmiljø 

- Bidra til god livskvalitet gjennom kommunale tjenester og fritidstilbud 

2.1.3 Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

En av vår tids største oppgaver i globalt perspektiv er å redusere klimaendringer og miljøutfordringer. 

Her er det viktig at Gjerdrum også gjør sin del av oppgaven. Dette innebærer både å tenke på forbruk 

og miljø som en del av kommunal virksomhet, men også å stille krav og legge til rette for 

miljøvennlige valg for innbyggere og næringsdrivende. På den måten kan vi bidra til at nye 

generasjoner også får like stor glede av Gjerdrum som vi har i dag. 

Sukessfaktorene er: 

- Tilrettelegge for miljøvennlige transportalternativer 

- Stimulere grønne næringsinitiativer 

- Arbeide for utslippsreduksjon i tjenesteproduksjon 

- Stille ambisiøse miljøkrav til utbyggere 

2.1.4 Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 

Selv om Gjerdrum har store arealer, har alle arealer ulike funksjoner, som til sammen danner 

helheten av Gjerdrum. Hvordan vi fordeler arealene våre, mellom viktige funksjoner som bolig, 

landbruk, næring og sentrum, er med på å legge viktige premiss for samfunnsutviklingen. Samtidig er 

arealdisponeringen også et viktig tiltak for å bidra til å redusere klimaendringer og miljøutfordringer.  

Suksessfaktorene er: 

- Videreføre satsing av sentrumsutvikling i Ask 

- Legge til rette for en differensiert og mangfoldig boligstruktur 

- Etablere en grense for framtidig utbygging 

- Ta vare på matjorda 

- Sikre arealer for ønsket næringsetablering 
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2.1.5 Felles innsats for innbyggerens beste 

Kommunen er delt inn i virksomheter og ansvarsområder som ikke nødvendigvis har like tydelige 

skillelinjer i hverdagen til folk flest, som internt i kommuneorganisasjonen. For å løse praktiske 

utfordringer er det viktig med samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer, og at vi jobber 

sammen om å møte innbyggerne våre på best mulig måte, slik at de opplever kommunen som en 

sømløs aktør. 

Suksessfaktorene er: 

- Vektlegge tverrfaglig samhandling og tjenesteinnovasjon 

- Avklare forventinger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv 

- Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet 

2.1.6 En god start i livet 

I tidlige leveår tilbringer mange mye tid i institusjoner, og flere tjenester er lagt opp for ekstra tett 

oppfølging av barn. Dette gjør at kommunen har et særlig ansvar for å ivareta interessene til de 

yngste i samfunnet. I tjenestene som barnet møter er det viktig å legge premissene for gode vaner, 

og for at alle skal være best mulig rustet for å klare seg gjennom livet.  

Suksessfaktorene er: 

- Prioritere tidlig innsats og forebygging 

- Gi gode forutsetninger for læring gjennom lek og trivsel 

- Utnytte teknologiske løsninger for velferd, læring og kommunikasjon 

- Styre barns medvirkning og deltakelse 

2.1.7 Gode tjenester for dem som trenger det 

En stor del av kommunens tjenestetilbud er helse- og omsorgstjenester innrettet mot voksne og 

eldre. Dette dekker både forebyggende og rehabiliterende tjenester, samt tilbud innenfor ulike 

omsorgstjenester, både relatert til fysiske og psykiske helseplager.  På disse områdene er det viktig at 

tilbudet er tilpasset den enkelte bruker, både slik at hver får det de har behov for, og slik at de 

kommunale tjenestene ikke bidrar til å sykeliggjøre våre innbyggere.  

Sukessfaktorene er: 

- Prioritere forebygging i et livsløpsperspektiv 

- Utnytte velferdsteknologi 

- Tilrettelegge for godt samarbeid med familier og pårørende 

- Planlegge for framtidsretta og bærekraftige tjenester 
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2.1.8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

En bærekraftig kommuneøkonomi betyr forutsigbare driftsrammer, bærekraftig gjeldsgrad og 

kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, og er en premiss for å kunne drive Gjerdrum kommune på en 

god måte både på kort og lang sikt. En bærekraftig kommuneøkonomi innebærer både et driftsnivå 

som sikrer handlefrihet og et forsvarlig nivå på investeringer.  

Sukessfaktorene er: 

- Gjøre klare prioriteringer 

- Sikre bærekraftig investeringsnivå 

- Arbeide med effektivisering 

- Faktabasert ledelse og styring 

2.1.9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

Den viktigste ressursen Gjerdrum kommune har for å nå sine målsetninger, er de ansatte. Å 

rekruttere og beholde gode ansatte er derfor av avgjørende betydning for at kommunen skal kunne 

bidra til å få det beste ut av Gjerdrum. Dette innebærer en helhetlig ansattpolitikk som sørger for god 

rekruttering, og god ivaretakelse av dem som arbeider i kommunen. 

Suksessfaktorene er: 

- Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø 

- Vektlegge godt og inkluderende arbeidsmiljø 

- Etablere gode ansattevilkår 

- Drive systematisk kompetanseutvikling 

2.1.10 Gjerdrum er en digital kommune 

Digitalisering av kommunal sektor er et satsningsområde i Norge. Dette har to aspekter. For det 

første handler det om å gjøre tjenesteproduksjonen mer effektiv, med oppdaterte digitale verktøy 

som tilgjengeliggjør informasjon og ressurser. For det andre handler det om å gjøre kommunen 

tilgjengelig for våre innbyggere gjennom oppdaterte plattformer og verktøy. 

Suksessfaktorene er: 

- Ruste kommunen til å utnytte ny teknologi innenfor alle tjenesteområder 

- Delta aktivt i digitaliserings- og teknologiprosjekter 

- Realisere fordeler med ny teknologi 

- Sikre oppdaterte digitale kommunikasjonsplattformer 
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2.2 Målsettinger for handlingsperioden 
Det er ikke utarbeidet et målnivå mellom samfunnsdelens mål og strategier og den enkelte 

virksomhets bidrag. Operasjonalisering av samfunnsdelen er framgår derfor under hver virksomhet. 

3 Budsjett- og økonomiplan 2019-2025 

3.1 Forklaringer til økonomiplanperioden 
En økonomiplan skal baseres på økonomisk balanse i planperioden. I henhold til lov og forskrift 

forutsetter det at planen skal omfatte hele kommunen, at den skal være realistisk og vise hvordan 

kommunen skal klare sine økonomiske forpliktelser fremover. Planen skal være satt opp på en 

oversiktlig måte. En plan er realistisk når det er satt opp sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal vises inndekning av utgifter hvert enkelt år i 

planperioden. Første året i økonomiplanperioden er budsjett for kommende år. 

Økonomiplanen tar utgangspunkt i revidert budsjett per august 2018. Budsjettet for den enkelte 

virksomhet blir vedtatt på netto rammenivå (utgifter – inntekter). Merinntekter som skyldes 

eksempelvis sykelønnsrefusjon kan dermed dekke merutgifter til vikarer og behøver ikke en 

budsjettjustering i kommunestyret. Administrasjonen vil fortsatt prioritere arbeidet med 

periodiseringer av budsjettet slik at den økonomiske rapporteringen blir enklere å følge opp gjennom 

året.  

Kommunens styringssignaler blir gjort gjeldende gjennom resultatkrav knyttet til den enkelte 

virksomhet.  

3.2 Budsjetteringsprinsipp 
Kommunens budsjett og økonomiplan bruker faste 2019 priser. Det vil si at tallene for 2020-2025 

ikke er justert for lønns- og prisvekst. Videre har administrasjonen valgt ikke å fremskrive 

konsekvensene av befolkningsveksten hverken på utgifts- eller inntektssiden. Endringer i perioden i 

forhold til befolkningsvekst og sammensetning forutsettes kompensert gjennom økningen i frie 

inntekter. 

Det er lagt inn økte utgifter/inntekter som følge av endrede tjenestebehov i år 1 i økonomiplanen og 

denne videreføres i de seks neste årene. I tillegg tas det inn forventede utgifts- og inntektsøkninger i 

perioden som følge av tiltak eller innsparinger som er planlagt gjennomført i de enkelte årene.  

3.3 Sammendrag av hovedelementer i økonomiplanperioden 
Gjerdrum kommunes budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2025 er stramt. Det har over 

flere år vært stort fokus på hvordan man kan få ned utgiftene uten at det skal gå utover kommunens 
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tjenestetilbud.  Administrasjonen jobber kontinuerlig med å finne løsninger for effektivisering 

innenfor de ulike tjenesteområdene.  

Kommunen blir gjennom delkostnadsnøklene som ligger til grunn i inntektssystemet trukket i 

utgiftsutjevningen. Den sier at Gjerdrum skal kunne drifte sine tjenester 3,54 % billigere enn 

gjennomsnittskommunen, noe som gir store utslag i inntektene til kommunen. I 2019 utgjør trekket 

12,6 mill. kroner. 

Videre har kommunen før inngåelse av samarbeid på vann og avløp opparbeidet til del store bundne 

driftsfond på disse selvkostområdene. Disse fondene foreslås å bli brukt i perioden 2018-2022. 

Bruken av tidligere avsatte fond har en negativ innvirkning på netto driftsresultat, men har hele tiden 

vært en planlagt strategi.  

Rådmannen foreslår å styrke noen tjenester i hovedsak innenfor tidlig innsats/forebygging på ulike 

områder. De områdene rådmannen har foreslått å styrke er: 

 Skolehelsetjenesten og barnevernstjenesten med til sammen 0,8 årsverk for å tidlig innsats 

på skolene. 

 PPT-tjenesten og da spesielt styrket tilbud mot barnehagene, til sammen 0,8 årsverk. 

 1 årsverk samfunnspsykolog. 

 Utvidelse av kommuneoverlegens stilling fra 0,7 til 1 årsverk for blant annet å koordinere 

folkehelsearbeidet. 

 Styrke ergoterapitjenesten med 0,5 årsverk. 

 Øke driftstilskuddet til private fysioterapeuter med kr 300 000,-. 

I tillegg foreslår rådmannen å styrke utvidelse av 0,3 årsverk ved kjøkkenet ved institusjon for å bistå 

kokken med enklere rutineoppgaver. 

 

3.4 Risikofaktorer i økonomiplanperioden 
Administrasjonen har iverksatt og vil iverksette videre effektivisering av tjenester og ulike 

kostnadseffektiviserende tiltak for å imøtekomme den økonomiske situasjonen. 

Investeringsprogrammet i kommunen vil utgjøre brutto inkl. mva. ca. 415,43 mill. kroner i 

økonomiplanperioden. Ny flerbrukshall står for 167,9 mill. kroner, ny svømmehall er estimert til 106 

mill. kroner. Felles infrastruktur i Ask sentrum står for 56 mill. kroner av dette. Videre er det lagt opp 

til at det i samme periode vil komme inn 59,1 mill. kroner i anleggsbidrag. Kommunen vil måtte 

påberegne og forskuttere ca. 16,9 mill. kroner i løpet av perioden. Kommunen øker sin gjeld fra 

dagens ca. 497,3 mill. kroner til ca. 540,7 mill. kroner (netto lånegjeld), hensyntatt anleggsbidrag fra 
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infrastrukturprosjektet, momskompensasjon, tilskudd og spillemidler. I 2019 utgjør renter og avdrag 

ca. 32 mill. kroner som belastes den kommunale drift. I økonomiplanperioden vil den øke til 41,2 mill. 

kroner.  Det vil igjen si at kommunen må øke inntekter/redusere utgifter med ca. 9,2 mill. kroner for 

å kunne betjene fremtidige renter og avdrag basert på forutsatt rentenivå.  

Administrasjonen har lagt inn beløp for felles infrastrukturinvesteringer utover i økonomiplanen. Det 

er behov for en dialog mellom administrasjonen og politisk nivå, da det er både faglige og politiske 

argumenter for alternative rekkefølge og tidsfasing av disse investeringene.  

Renteutviklingen i kommunen og landet er en risikofaktor i økonomiplanperioden. Tall fra Pareto om 

gjennomsnittlig renteanslag for kommunens gjeldsportefølje er som følger: 

 

4 Sentrale forutsetninger 

4.1 Befolkningsutvikling  
Befolkningssammensetning, levekår og bosettingsmønster, er indikatorer som berører utgiftsbehovet 

til kommunen. For å gi innbyggerne et minimumsnivå av tjenester, er en viss andel av kommunens 

finansiering knyttet til dette. Gjerdrum er definert til å ha lave bundne kostnader ut fra demografi og 

geografi gjennom plasseringen i kommunegruppe 7. 

I SSBs prognoser for utviklingstrekkene i befolkningen ligger forventinger om at: 

 Lavere befolkningsvekst enn tidligere befolkningsframskrivinger 

 Befolkningsveksten kommer hovedsakelig i sentrale strøk, med Oslo og Akershus på topp 

 Flyttemønstre endres og Norge sentraliseres 

 Liten eller ingen vekst i distriktene 

 Dobbelt så mange i alderen 70 + i 2060 

 Større forsørgerbyrde 

År

Total 

lånerente for 

kommunen

2019 1,55 %

2020 1,80 %

2021 2,00 %

2022 2,10 %

2023 2,20 %

2024 2,35 %

2025 2,40 %
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 Flere menn blant de eldre 

 Flere innvandrere i eldre aldersgrupper 

 Færre innvandrere i yngre aldersgrupper 

 Lavere fruktbarhet (på kort sikt) 

SSB har laget prognoser med ulike variabler, siste prognose offentliggjort 26.06.2018, 

«Middelmodellen» (middels fruktbarhet, middels utvikling i levealder, middels innenlands flytting og 

middels netto innvandring) gir prognose som vist i tabellen for Gjerdrum.  

 

Totalt sier prognosene at befolkningsframskrivingen i Gjerdrum i økonomiplanperioden vil være på til 

sammen 8,55 %, med sterkest økning i begynnelsen av økonomiplanperioden. Den årlige veksten 

ligger på mellom 0,9 % til 1,76 %, som er under det som er lagt inn i kommunedelplanen som årlig 

befolkningsvekst på 2,5 %. 
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4.1.1 Befolkningsutvikling i de yngre årsklasser 

 

I følge prognosen vil antall barn i barnehagealder ha en nedgang i hele økonomiplanperioden, på til 

sammen 23 barn. Det er i dag ledig kapasitet i barnehagetilbudet i kommune og det er tilstrekkelig 

barnehagekapasitet i hele økonomiplanperioden. En usikkerhetsfaktor som kommunen kan stå 

ovenfor, er eventuelle nedleggelser av avdelinger eller hele barnehager. 

Antall barn ved barneskolene vil i følge prognosen ha en nedgang på 16 elever i 

økonomiplanperioden 2019-2025. Videre vil man i henhold til prognosen ha en topp i antall 

skoleelever ved barneskolene på 639 elever i 2019. Barneskolene vil ha nok arealkapasitet i hele 

økonomiplanperioden dersom prognosene treffer.  

Ungdomstrinnene vil i økonomiplanperioden i henhold til prognosen ha en nedgang på til sammen 

13 elever. I henhold til prognosen vil det være en økning frem til 2020 for deretter å avta i 2020. 

Videre ut i økonomiplanen vil elevtallet være stabilt. Kapasiteten til ungdomsskolen er 320 elever. 

Slik prognosen nå foreligger, vil det ikke føre til kapasitetsproblemer på ungdomstrinnene i 

økonomiplanperioden. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1-5 år 387 397 391 386 388 380 368 374

6-12 år 632 639 624 632 627 613 630 623

13-15 år 296 298 303 288 285 288 285 285
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4.1.2 Befolkningsutvikling i de eldre årsklasser 

 

Prognosen viser at aldersgruppen 67 – 79 år vil ha en kraftig økning i hele økonomiplanperioden 

2019 – 2025, på til sammen 127 personer.  

Prognosen viser også en kraftig vekst for aldersgruppen 80 – 89 år. I økonomiplanperioden vil denne 

aldersgruppen øke med 53 personer.  

Aldersgruppen fra 90 år og eldre vil også øke i hele økonomiplanperioden, og øker med til sammen 

34 personer. Det er særlig fra 2022 i denne aldersgruppen vil ha stor økning.  

I dag har institusjon en kapasitet for 51 plasser totalt og 35 benyttes nå i 2018. 

Det er i de eldre aldersgruppene hvor økningen vil være størst i følge prognosene. Det er derfor 

innenfor tjenesteyting til disse gruppene hvor kommunen vil ha størst utfordringer i 

økonomiplanperioden. 

4.2 Nasjonale mål og økonomiske rammebetingelser 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2019 på 2,6 mrd. Kroner 

sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018, tilsvarende 0,7 %. Inntektsveksten 

er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert 

nasjonalbudsjett 2018. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens 

skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. Kroner ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2019. Dette 
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har blitt en etablert praksis fra dagens regjering. Veksten i frie inntekter fordeles slik at kommunene 

får alt i sin helhet og ikke noe fordeles til fylkeskommunene.  

Veksten i frie inntekter på totalt 2,6 mrd. kroner må ses i sammenheng med økte utgifter for 

kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 

2019 som følge av den demografiske utviklingen er på 1,3 mrd. Kroner. Av dette kan det anslås at ca. 

1 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. 

I kommuneproposisjonen 2019 ble veksten i kommunesektoren samlede pensjonskostnader anslått 

til ca. 650 mill. kroner ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. De økte 

pensjonskostnadene må dekkes av frie inntekter. 

Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren 2019 er anslått til 2,8 % (deflator). Lønnsveksten er anslått 

til 3,25 %. Deflatoren utarbeides av Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator 

består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsveksten 

utgjør ca. 2/3 av deflatoren.  

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skatteørene for 

kommuner og fylkeskommuner. Det kommunale skatteøret foreslås redusert med 0,25 % til 11,55 % i 

2019. Den fylkeskommunale skatteøren foreslås også redusert med 0,05 % til 2,6 %. 

Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 % av kommunenes samlede inntekter i 2019. 

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 197,1 mrd. kroner i 

2019, en vekst på 1,8 % fra 2018.  

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 %. 

Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,3 %. I 

Akershus har 7 av 22 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst 

har Lørenskog med 5,1 %, lavest har Frogn med 2,5 %. For Gjerdrum kommune utgjør den nominelle 

veksten 4 %. 

4.2.1 Særskilte satsinger/endringer/andre saker 

4.2.1.1 Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene 

Som et ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming av boligsosiale 

tilskudd i rammetilskuddet til kommunene igangsatt i statsbudsjettet for 2017 og fortsatte i 2018. 

Den gradvise innlemmingen sluttføres i 2019 ved at ytterligere 8,9 mill. kroner innlemmes. I 

statsbudsjettet for 2017 og 2018 ble nærmere 40 mill. kroner fra tilskuddet boligsosialt arbeid på 

kap. 621, post 63 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet. 
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Fra det boligsosiale kompetansetilskuddet over Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

budsjett ble det innlemmet i overkant av 20 mill. kroner i statsbudsjettene for 2017 og 2018. Det 

foreslås å innlemme ytterligere 15,6 mill. kroner i 2019. Den delen av tilskuddet som har gått til 

andre mottakere enn kommunene, er videreført i en ny ordning. 

4.2.1.2 Tilskudd frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en overgangsperiode på 

fire år, før tilskuddet blir innlemmet i innbyggertilskuddet fra 2021. Bevilgningen ble økt i forbindelse 

med innlemmingen i 2017 og økt ytterligere i 2018. Det foreslås en styrking i tilskuddet på 7,6 mill. 

kroner i 2019 til nyetablerte sentraler. Totalt 187,4 mill. kroner vil bli fordelt frivilligsentraler. 

4.2.1.3 Tidlig innsats 

200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig 

innsats i skolen. Midlene, fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant annet brukes 

til flære lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller karvet til lærernormen. 

4.2.1.4 Opptrappingsplan for rusfeltet 

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet. 

Regjeringen ønsker å øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 mrd. Kroner i planperioden. Det er i 

2016,2017 og 2018 bevilget til sammen 1 527 mill. kroner til oppfølging av planen. I 2019 er 200 mill. 

kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene 

fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. 

4.2.1.5 Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 

Stortinget vedtok en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017-2019 ved 

behandling av prop. 1 S(2016-2017). I 2019 er 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i 

kommunenes frie inntekter begrunnet med opptrappingsplanen. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for helse. 

4.2.1.6 Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i 

kommunene ytterligere enn i perioden 2014-2018. For å legge til rette for dette, samt å imøtekomme 

kravet fra Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås det at 

investeringstilskuddet fordeles på to poster, med samlet tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kroner. 

Rammen gir rom for tilskudd til ca. 1 500 heldøgns omsorgsplasser.  

4.2.1.7 Utskrivningsklare pasienter 

Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter ble innført for pasienter innlagt i somatiske døgnavdelinger i 2018. 
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Stortinget sluttet seg til at ved behandling av kommuneproposisjonen for 2019 til betaling for 

utskrivningsklare pasienter innføres også for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling av rusavhengighet. Som følge av dette overføres det 185 mill. kroner til 

kommunerammen. Forskriften endres også, slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å 

betale for utskrivningsklare pasienter. Dette vil også gjelde innenfor somatikk.  

4.2.1.8 Psykologer i kommunene 

Med bakgrunn i meld. St. 6 (2014-2015) Fremtidens primærtjeneste- nærhet og helhet har Stortinget 

vedtatt lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 01.01.2020. Fram 

til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog til sine helse- og omsorgstjenester 

kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 mill. 

kroner i 2019, tilsvarende 125 nye psykologstillinger. Med dette har regjeringen lagt til rette for at 

alle kommuner kan motta tilskudd til å rekruttere psykolog. 

4.2.1.9 Dagaktivitetstilbud til personer med demens 

Som en del av demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for 

hjemmeboende personer med demens. Det foreslås 50 mill. kroner til ca. 450 nye 

dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivtetsplasser i 2019, vil få økt 

tilskuddssats for disse tilsvarende ca. 50 % av antatte utgifter.  

4.2.1.10 Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra 01.08.2018, helårseffekt 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 og revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble 

rammetilskuddet til kommunene økt med kompensasjon for økt inntektsgrense for gratis kjernetid i 

barnehagene for 3-, 4-, og 5 åringer. Endringen får helårseffekt i 2019, og rammetilskuddet økes med 

47,1 mill. kroner. 

4.2.1.11 Gratis kjernetid i barnehager for 2-åringer fra familier med lav inntekt  

Familier med lav inntekt har i dag tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4-, og 5-åringe, 

samt barn med utsatt skolestart. Regjeringen foreslår å utvide ordningen til å inkludere 2-åringer fra 

01.08.2019. Rammetilskuddet til kommunene økes med 45,7 mill. kroner. 

4.2.1.12 Økt foreldrebetaling i barnehage fra 01.0a.2018, helårseffekt, og økt 

foreldrebetaling fra 01.08.2019 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet å øke maksimalprisen for en 

barnehageplass med kr 110,- per måned fra 01.01.2018. Dette gir noe lavere etterspørsel etter 

barnehageplass i 2019. Rammetilskuddet til kommunene reduseres med 21,9 mill. kroner i 2019. 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage 

med kr 50,- per måned fra 01.08.2019. Som følge av dette reduseres rammetilskuddet med 65,8 mill. 

kroner. 
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4.2.1.13 Skjønnstilskudd, engangsbevilgning i 2018 til retaksering eiendomsskatt 

Midlene var en engangsbevilgning i 2018. i 2019 reduseres rammetilskuddet med 74,5 mill. kroner. 

4.2.1.14 Ressurskrevende tjenester 

Formålet med toppfinansieringsordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt 

tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. Dette kan blant 

annet glede personer med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemmede, personer med 

rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. 

I takt med behovene til brukerne har økt, har kostnadene skutt i været. I 2004 var statens utgifter til 

ordningen 1,5 mrd. Kroner. I 2019 forventes disse å øke med til ca. 9,9 mrd. Kroner. Den 

underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk.  

På bakgrunn av utgiftsveksten de siste årene foreslår regjeringen å stramme inn ordningen i 2019. 

Innslagspunktet foreslås økt til 1,320 mill. kroner. Dette er en økning utover det som følger av anslått 

lønnsvekst for 2018 på kr. 50 000,-. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

 

4.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden 
Det er budsjettert med 17 % pensjonsutgifter for 2019 etter oppgave fra Kommunal 

Landspensjonskasse. For Statens pensjonskasse er anslaget for 2019, 13 %. 

Alle virksomheter har blitt kompensert med helårsvirkning etter resultat av sentrale 

lønnsforhandlinger som er skjedd i 2018. I tillegg har kommunen avsatt en sentral pott på 4,5 mill. 

kroner som skal dekke oppgjøret for 2019. 

Forslaget til budsjett og økonomiplan 2019-2025 bygger på forslaget til statsbudsjett som ble 

fremlagt 08.10.2018 med lokale tilpasninger. Kommunen har videre benyttet KS’ prognosemodell for 

å beregne skatt og rammetilskudd for 2019. Dette samsvarer med regjeringens anslag i grønt hefte. 

Det er i økonomiplanperioden lagt inn veksttilskudd 2,2 mill. kroner per år. Det er viktig å huske på at 

på grunn av usikkerheten knyttet til befolkningsøkningen kan denne variere eller bortfalle. 

I 2018 får kommunen 1,3 mill. kroner i skjønnsmidler. I budsjettet for 2019 vil kommunen få denne 

redusert med 0,1 mill. kroner og være på 1,2 mill. kroner. Disse er videreført for hele 

økonomiplanperioden. Anbefalingene fra fylkesmannen er at skjønnsmidler ikke er en påregnelig 

inntekt og må i den grad den budsjetteres med, budsjetteres svært forsiktig. 
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5 Økonomisk oversikt drift 
Med de endringer som er lagt inn på drift og investeringer får vi følgende økonomisk oversikt for 

økonomiplanperioden 2019-2025: 

 

5.1 Kommentarer til økonomisk drift 
Samlet sett for hele økonomiplanperioden har kommunen et negativt netto driftsresultat på 55,9 

mill. kroner. For 2019 er netto driftsresultat på -1,8 mill. kroner, tilsvarende -0,37 %.  

Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat over tid bør utgjøre minst 3 % av driftsinntektene 

avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Videre anbefaler fylkesmannen at kommunene 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -16 658 -15 093 -14 341 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151

Andre salgs- og leieinntekter -42 323 -47 249 -50 682 -53 789 -57 081 -58 247 -59 799 -60 265 -60 745

Overføringer med krav til motytelser -53 419 -44 787 -34 226 -34 066 -33 566 -33 672 -33 566 -33 566 -33 566

Rammetilskudd fra staten -121 266 -132 112 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409

Andre statlige overføringer -14 119 -10 512 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402

Andre overføringer -616

Inntekts- og formuesskatt -234 709 -224 940 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755

Eiendomsskatt 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -483 109 -474 693 -487 815 -491 572 -494 364 -495 636 -497 082 -497 548 -498 028

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 214 696 218 954 213 954 214 384 214 572 214 197 213 985 213 971 214 168

Sosiale utgifter 55 311 64 818 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 53 506 45 167 48 912 48 927 51 441 53 801 58 898 58 969 59 201

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 86 415 98 994 107 772 108 114 108 465 108 825 109 194 109 572 109 959

Overføringer 19 106 21 114 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631

Avskrivninger 23 279 23 735 23 500 23 779 24 081 24 083 24 398 24 350 24 290

Fordelte utgifter 96 195 741 760 781 803 825 848 871

Sum driftsutgifter 452 409 472 977 486 982 488 067 491 443 493 812 499 403 499 813 500 592

Brutto driftsresultat -30 700 -1 716 -833 -3 505 -2 921 -1 824 2 321 2 265 2 564

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -8 200 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -81 -20 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Sum eksterne finansinntekter -8 281 -6 040 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 11 133 12 510 12 510 12 859 13 062 13 195 13 296 13 402 13 402

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 17 000 19 450 19 900 20 366 23 336 26 508 28 194 28 092 28 092

Utlån 231 84 84 84 84 84 84 84 84

Sum eksterne finansutgifter 28 364 32 044 32 494 33 309 36 482 39 787 41 574 41 578 41 578

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 20 083 26 004 26 374 27 189 30 362 33 667 35 454 35 458 35 458

Motpost avskrivninger -23 279 -23 283 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735

Netto driftsresultat -33 896 1 005 1 806 -51 3 706 8 108 14 040 13 988 14 287

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -29 098 -25 959

Bruk av disposisjonsfond -4 212 -8 806 -15 405 -15 362 -15 661

Bruk av bundne fond -4 521 -8 477 -5 843 -3 827 -1 625 -1 433 -766 -757 -757

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -33 619 -34 436 -5 843 -3 827 -5 837 -10 239 -16 171 -16 119 -16 418

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 182 950 950 950 950 950 950 950 950

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 39 479 30 508 2 633 2 474 727 727 727 727 727

Avsatt til bundne fond 1 894 1 973 454 454 454 454 454 454 454

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 41 555 33 431 4 037 3 878 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -25 959
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gjør det som er mulig for å øke egenfinansieringsgraden.  For Gjerdrum sin del betyr det at netto 

driftsresultat bør være ca. 14,6 mill. kroner i 2019. I økonomiplanen er det lagt opp til negativt netto 

driftsresultat i hele økonomiplanperioden med til sammen -1,61 %. For å kunne nå fylkesmannens 

anbefalinger med netto driftsresultat på 3 %, må kommunen drive mer effektive tjenester i årene 

fremover, eller øke inntektene. 

Det er planlagt å benytte selvkostfondene i begynnelsen av økonomiplanperioden med til sammen 

10,1 mill. kroner.  Dette forverrer nettodriftsresultatet tilsvarende for kommunen. Bruken av 

fondene har vært planlagt i forhold til overgangen til NRV og MIRA. 

Kommunens netto finansutgifter stiger i økonomiplanperioden. Dette skyldes i hovedsak ny 

flerbrukshall, ny svømmehall, infrastruktur områdeplan Ask, høydebasseng vann, opprydding av 

spredt avløp og kjøp av kommunale boliger til flyktninger og vanskeligstilte. Det er lagt opp til et 

totalt investeringsbehov i planperioden på 415,43 mill. kroner. Dette belaster den kommunale drift 

gjennom økte renter og avdrag, samt driftskonsekvenser av de foreslåtte investeringene. 

Figur under viser utviklingen i netto driftsresultat for Gjerdrum kommune og anbefalt netto 

driftsresultat fra fylkesmannen i Oslo og Akershus ved 3 %.  

 

 

5.2 Utvikling i sentrale finansielle forhold 

5.2.1 Netto lånegjeld 

Grafen viser utviklingen i netto lånegjeld for perioden:  
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Dagens lånegjeld er 497,3 mill. kroner. I økonomiplanperioden vil denne øke til 540,7 mill. kroner. 

5.2.2 Renter og avdrag 

Belastning av renter og avdrag i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden er som følger:    

 

Belastning i driften øker fra 32 mill. kroner til 41,2 mill. kroner i økonomiplanperioden, forutsatt at 

renteprognosene som er lagt til grunn holder. Summen av renter og avdrag vil i hele planperioden 

legge beslag på under 10 % av brutto driftsinntekter. Dette skal være håndterlig for kommunen 

likviditetsmessig.  
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5.2.3 Utvikling i fond 

I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utvikling i fondene til Gjerdrum: 

 

Grafisk kan det fremstilles slik: 

 

Det er kun disposisjonsfond som kan benyttes både i drift og investering. Bundne driftsfond er i 

hovedsak knyttet til selvkostområdet og øremerkede midler slik at disse midlene kan ikke benyttes til 

drift til andre formål. Bundne investeringsfond er i hovedsak ekstraordinær innbetaling av startlån og 

anleggsbidrag vedrørende infrastrukturprosjektet områdeplan Ask. Ubundne investeringsfond kan 

benyttes som finansieringskilde til investeringer. 

I år med regnskapsmessig mindreforbruk har kommunen styrket disposisjonsfondet, mens det i år 

med merforbruk er brukt av disposisjonsfondet. 

6 Driftsbudsjettet 

6.1 Administrasjon 
Administrasjonen består av rådmannens ledergruppe (RLG), økonomi, samfunnsutvikling, utredning 

og styring (digitalisering og personal og organisasjon). Rådmannens ledergruppe har som 

tall i tusen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 UB 2025

Disposisjonsfond 133 247 2 633 2 474 -3 485 -8 079 -14 678 -14 635 -14 934 82 543

Ubunden investeringsfond 36 100 -5 500 -5 500 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000 18 100

Bundne driftsfond 24 286 -5 389 -3 373 -1 171 -979 -312 -303 -303 12 456

Bundne investeringsfond 2 692 2 910 -2 910 2 692

Sum fond 196 325 -5 346 -9 309 -6 656 -11 058 -15 990 -15 938 -16 237 115 791
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hovedoppgave å sørge for overordnet planlegging, utvikling og styring av kommunen, forberede og 

kvalitetssikre saker for politisk behandling og følge opp og koordinere alle underlagte virksomheter. 

Personal og organisasjon ivaretar funksjonene servicesenter, informasjon, arkiv, personal, politisk 

sekretariat og skjenkebevillinger. Økonomi har ansvaret for lønn, regnskap, budsjett/økonomi og 

skatt.  

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Rådmannens ledergruppe 3 3 

Økonomi 6,5 6,5 

SUS 1 1 

Personal og organisasjon 7,5 7,5 

6.1.1 Prioriteringer for 2019 

 
Rådmannens ledergruppe er ansvarlig for alle kommunens resultatmål overfor det politiske nivået. 
Istedenfor å liste resultatmålene som andre arbeider med å oppfylle, vises hvilke overordnede tiltak 
RLG vil arbeide med i 2019. RLG sine tiltak er av overordnet karakter, og påvirker mange av 
kommunen mål i det overordnede målekortet. 
 
1. Lederutvikling for alle ledere med resultat, personal- og budsjettansvar. Her skal det blant annet 

fokuseres på organisasjonskultur, endringsledelse, ledere av digitaliseringsprosesser og 

effektivisering av tjenesteleveransene. 

2. Arbeide med tydeligere strategier og prioriteringer innenfor 

a.  Tidlig innsats/forebygging for barn og unge 

b. Effektiv bruk av omsorgstrappa for eldre 

3. Fortsatt effektivisering av tjenestene gjennom forbedrede prosesser, innovasjon og bedre 

samarbeid på tvers 

4. Forbedring av skoleresultatene 

5. Reduksjon av sykefraværet 
6. Fokus på god økonomistyring i hele kommunen 

7. Arbeide videre med et tydelig konsept for helhetlig internkontroll, blant annet overordnede 

risikovurderinger 
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6. Økonomi 

 

6.1.2 Kommentarer til økonomisk ramme 2019 – 2025 

Rammen til rådmannens ledergruppe er økt på grunn av økte utgifter i DGI, samt at anskaffelser av 

PC’er til ansatte må tas over driftsbudsjettet og ikke som investering. Faste, allerede inngåtte avtaler 

(landbrukskontoret, revisjon) er justert med forventet prisvekst. 

Budsjettrammene for 2019–25 viderefører i all hovedsak eksisterende aktiviteter. Ny HR-sjef har en 

ambisjon for 2019 om å bygge en strategisk HR-funksjon som kan understøtte Gjerdrum kommunes 

overordnede mål og strategi. Dette innebærer blant annet å sette en HR-agenda som fokuserer på å 

øke effektiviteten når det gjelder arbeidsprosesser, verdier, holdninger og atferd 

(organisasjonskultur), slik at virksomheten løser samfunnsoppdraget med hensiktsmessig bruk av 

ressurser. Et hovedfokus er å bygge ledelseskapasiteter, da ledelse anses å være den viktigste 

driveren for mest mulig ytelse og engasjement i virksomhet. Prioriterte verktøy i dette arbeidet blir 

blant annet lederutvikling og digitalisering. Fortsatt fokus på nærværsarbeid og heltidsvalget vil også 

være viktig i 2019. Virksomheten må også jobbe videre med å sikre at vi har hensiktsmessige 

grunnleggende personaladministrative systemer, rutiner og grunnlagsdata.  

For øvrig antas budsjett for 2019 å være tilstrekkelig til å dekke de tjenester virksomheten forventes 

å levere, men ser behovet for å finne løsninger for arkivfunksjonen. 

Økonomi har hovedsakelig videreført rammen fra 2018. Hovedfokuset i året som kommer er en 

vellykket implementering og videreutvikling av lønns- og regnskapssystemet, samt være en god og 

støttende bidragsyter til politikere, tjenesteytende virksomheter og administrasjonens ledelse 

Rollen for virksomhet for samfunnsutvikling, utredning og styring er endret i og med at det ikke er 

prioritert å få på plass plankapasitet. I stedet er stillingen benyttet til å ansette en fagansvarlig for 

digitalisering og innovasjon. Dette betyr at den enkelte virksomhetsleder eller flere i samarbeid må ta 

større ansvar for utvikling av overordnede planer for eget område.  

DRIFTSINNTEKTER Regnksap Rev.budsjett Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -234 -312 -312 -312 -312 -312 -312 -312 -312

Overføringer med krav til motytelser -2 755 -1 302 -2 691 -2 691 -2 691 -2 691 -2 691 -2 691 -2 691

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -230

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -3 219 -1 614 -3 003 -3 003 -3 003 -3 003 -3 003 -3 003 -3 003

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 15 398 14 949 15 045 14 965 15 045 14 965 15 045 14 965 15 045

Sosiale utgifter 4 496 4 762 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641 4 641

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 530 3 008 3 967 3 877 3 947 3 877 3 947 3 877 3 947

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 11 972 13 245 14 167 14 167 14 167 14 167 14 167 14 167 14 167

Overføringer 738 2 830 5 529 5 529 5 529 5 529 5 529 5 529 5 529

Avskrivninger 905 907 907 907 907 907 907 907 907

Fordelte utgifter -2 670 -1 874 -1 874 -1 874 -1 874 -1 874 -1 874 -1 874 -1 874

Sum driftsutgifter 34 371 37 827 42 382 42 212 42 362 42 212 42 362 42 212 42 362

Brutto driftsresultat 31 152 36 213 39 379 39 209 39 359 39 209 39 359 39 209 39 359
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6.2 Gjerdrum barneskole 
Grunnskolevirksomheten drives i henhold til Opplæringsloven og har følgende funksjoner i sitt 

område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, base for multifunksjonshemmede 

elever med opplæringsbehov fra 1. til 10. trinn og spesielle tiltak som omfatter opplæring for elever 

med §5 vedtak etter Opplæringsloven. §5 i Hele grunnskolevirksomheten har til sammen 336 elever. 

Skolen drifter ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. trinn, SFO ordning for elever med 

multifunksjonshemming 1. til 10. trinn, og SFO ordning for elever med spesielle tilsynsbehov ut over 

ordinær bemanningsnorm og opphold ut over 4. klassetrinn. SFO ordningen ved skolen har til 

sammen 106 barn. 

Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen til og fra skolen. Denne ordningen gjelder 

alle elever som har trafikkfarlig skoleveg, behov for transport av førstetrinns elever med trafikkfarlig 

veg, og alle elever som bor utenfor skyssgrensen på enten 2 eller 4 km fra skolen, samt elever som 

transporteres til innføringsklassen på Preståsen skole. 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 2019 

Årsverk 39,98 43,13 

 

 

6.2.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak  
Overordnede mål og strategier 

Virksomhetens bidrag 
overordnede mål og tiltak 

M1 Gjerdrum har plass til alle – 
ingen skal havne utenfor 

Elevene i Gjerdrum skal ha grunnleggende lese-, skrive-, 
regneferdigheter og digitale ferdigheter tidlig i skoleløpet 
 
Gjennom systematisk arbeid på tvers av fag med «Overordnet 
del» av læreplanen, skal elevenes ferdigheter og 
dybdekompetanse utvikles gjennom hele skoleløpet 

S 1.1 Gi alle muligheter for 
mestring 

Elevene på skolen skal oppleve mestring, både sosialt og faglig.  

S. 1.5 Forebygge utenforskap og 
bidra til utgjevning  
 

Skolen skal søke å utnytte en hver elevs potensiale for læring, 
tilby tilpasset opplæring og bidra i arbeidet med å skape 
«robuste barn». 

M2 Innbyggere og næringsliv er 
stolte av Gjerdrum 

Elevene i Gjerdrum skal ha et læringsmiljø som er trygt og godt, 
og som inkluderer alle 
 
Elevene i Gjerdrum skal oppleve en skole med høye ambisjoner 
for den enkelte elevs læringsutbytte 
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Skoleledelsen i Gjerdrum skal drive forskningsbasert 
skoleutvikling, med fokus på kvalitetsforbedring og for å sikre 
effektiv ressursutnyttelse 
 
SFO skal bidra til elevenes sosiale og fysiske utvikling, og i 
samarbeid med skolen støtte opp under arbeid med fag og 
grunnleggende ferdigheter 

S. 2.3 Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale tjenester 
og fritidstilbud 

Skolen skal tilby et SFO som oppleves som attraktivt og 
læringsstøttende, både sosialt og faglig.  

M5 Felles innsats til innbyggernes beste 

S 5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

Skolen skal være en aktiv samarbeidspartner med andre 
instanser for å sørge for at elevene får den hjelpen de har 
behov for.  
 
Skolen deltar i tverrfaglige møter.  

M6 En god start i livet  

S 6.1 Prioritere tidlig innsats og 
forebygging 

Skolen skal gjennomføre kartleggingsprøver etter fastlagt plan, 
og ved bekymringer vedrørende elevens læringsutbytte. 
 
Skolen skal legge til rette for godt samarbeid med foresatte. 
 
Skolen skal bidra til elevenes sosiale utvikling. 
 
Skolen skal være en aktiv pådriver til tverrfaglig samarbeid.  
 
Skolen skal gjennomføre ukentlige elevsamtaler, samt 
barnesamtaler på SFO, for å sikre at barnets stemme blir hørt.  

S 6.2 Gi gode forutsetninger for 
læring gjennom lek og trivsel 

Skolen skal legge til rette for variert undervisning som gir rike 
muligheter for utforskende aktiviteter i samspill med andre 
barn og voksne.  
 
Ansatte på SFO skal være aktivt deltakende i barns lek på de 
arenaene der barna oppholder seg. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at ansatte i SFO får opplæring i 
den metodikken som benyttes i begynneropplæringen. 
 
Skolen skal ha Trivselsledere som bidrar til økt aktivitet og lek i 
friminuttene.  
 
Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene 
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opplever å ha reell innflytelse på sin egen skolehverdag.  

S 6.3 Utnytte teknologiske 
løsninger for velferd, læring og 
kommunikasjon 

Skolen skal bidra aktivt til at elevene når kompetansemålene i 
forhold til digitale ferdigheter.  
 
Skolens ansatte skal ta i bruk nye digitale løsninger som 
kommunen anskaffer, for å effektivisere arbeidet og bidra til 
bedre kommunikasjon internt og ut til elever og foresatte.  

S 6.4 Styrke barns medvirkning 
og deltakelse 

Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene 
opplever å ha reell innflytelse på sin egen skolehverdag. 
 
Skolen skal gjennomføre ukentlige elevsamtaler, samt 
barnesamtaler på SFO, for å sikre at barnets stemme blir hørt. 
 
Skolen skal sørge for at elevens stemme blir hørt ved 
henvisning til andre instanser og før det fattes vedtak om 
spesialundervisning.  
 
Skolen skal sørge for at elevene er representert i skolens 
samarbeidsutvalg.  

M8 Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi 

S 8.3 Arbeide med 
effektivisering 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 
anskaffer.  

S 8.4 Faktabasert ledelse og 
styring 

Skolens ledelse skal fatte beslutninger basert på forskning.  

M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

S 9.1 Rekruttere og stimulere til 
god fagmiljø 

Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte skal 
oppleve relevant kompetanseheving og gis mulighet til 
videreutdanning.  
 
Skolens ledelse skal sørge for å være aktive i forhold til 
rekrutering.  
 
Skolen deltar aktivt på kommunale satsinger, og har større 
fokus på utvikling enn endring.  
 
Skolen skal søke om å bli en praksisskole for lærerutdanninga. 

S 9.2 Vektlegge et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø 

Skolens ansatte skal oppleve at de har meningsfulle oppgaver 
som de kan mestre.  
 
Skolen skal legge til rette for et mangfold i kollegiet ved aktiv 
rekrutering.  
 
Skolen skal ha gode rutiner og handlingsplaner for hendelser 
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som kan oppstå. 
 
Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte opplever 
medvirkning via MBA. 

M10 Gjerdrum er en digital kommune 

S 10.1 Ruste kommunen til å 
utnytte ny teknologi innenfor 
alle tjenesteområder 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 
anskaffer. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte for nødvendig 
opplæring i ny teknologi.  

S 10.2 Delta aktivt i 
digitaliserings- og 
digitaliseringsprosjekter 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 
anskaffer. 

S 10.3 Realisere fordelene med 
ny teknologi 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 
anskaffer. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte for nødvendig 
opplæring i ny teknologi. 
 

S 10.4 Sikre oppdaterte digitale 
kommunikasjonsplattformer 

Skolen skal legge til rette for at elever og foresatte får den 
informasjonen de har behov for via skolens digitale 
kommunikasjonsplattformer.  
 
Skolen skal være en aktiv pådriver for å utnytte digitale 
kommunikasjonsplattformer.  

 

6.2.2 Økonomi for Gjerdrum barneskole 2019-2025 

 

6.2.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Rammen fra 2018 er i hovedsak videreført, med noen justeringer i forhold til lønn. På grunn av den 

nye lærernormen har skolen fått midler til én ekstra lærerstilling. Denne er lagt inn i 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 552 -2 400 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650

Andre salgs- og leieinntekter -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

Overføringer med krav til motytelser -3 287 -2 184 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -1 080 -692 -692 -692 -692 -692 -692 -692 -692

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 919 -5 290 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 20 724 21 312 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849

Sosiale utgifter 5 509 6 066 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 272 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 398 46 46 46 46 46 46 46 46

Overføringer 380 236 319 319 319 319 319 319 319

Avskrivninger

Fordelte utgifter 7 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 30 289 29 927 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287

Brutto driftsresultat 23 370 24 637 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428
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fastlønnsbudsjettet. Det er også lagt inn noe ekstra midler til Basen, da denne får en ny elev på fulltid 

til neste høst.  

Skolen har noen utfordringer med skoleskyss, da denne posten ikke er justert på flere år, og vi har 

mange elever som har behov for buss til og fra skolen.  

SFO har hatt en positiv økning i antall barn i ordningen. Av den grunn er det lagt inn en økning i 

inntektene på kr. 250 000,-. 

Budsjettet er stramt, og dersom det kommer elever med store utfordringer som krever ekstra 

ressurser, vil det kunne bli vanskelig å holde rammen.  

 

6.3 Gjerdrum ungdomsskole 
Virksomheten drives i henhold til opplæringsloven. Skolen har 290 elever som er fordelt på 8., 9. og 

10.trinn. Det er fire klasser på hvert trinn, og hver klasse ledes av hver sin kontaktlærer. Hvert trinn 

ledes av avdelingsleder. Skolen har i dag 26 lærere, 5 assistenter, 3 avdelingsledere, 

miljøkontakt/IKT-ansvarlig, sekretær og rektor.  

Opplæringslovens § 9A presiserer at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring», og at «skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, 

miljø og trygghet for elevene».  Skolen jobber aktivt og systematisk for å sikre et slikt miljø for våre 

elever, og dette gjøres gjennom skolens profesjonsfellesskap, verdier og kunnskap. Gjerdrum 

ungdomsskole er en MOT-skole, og dette er et viktig verktøy i skolens arbeid for et trygt, godt og 

inkluderende skolemiljø, der alle elever skal oppleve tilhørighet. Elevundersøkelsen brukes aktivt av 

skolen for å kartlegge elevenes opplevelse av skolen, og iverksetter tiltak og innsats med 

utgangspunkt i undersøkelsenes indekser.  

Når elevene opplever trivsel og trygghet på skolen, er forutsetningene for læring gode.  Skolen er 

opptatt av å følge elevenes læring systematisk, for å sikre utvikling og læring for hver enkelt elev. 

Derfor brukes nasjonale prøver, og andre kartleggingsprøver, aktivt for å kunne gi elevene 

motivasjon, mestring og god tilpasset opplæring.  

God klasseledelse, vurderingspraksis og relasjonskompetanse er sentrale områder for å lykkes med 

motivasjon, mestring og økt læringsutbytte for våre elever, og dette er derfor områder som har stort 

fokus på vår skole. 

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Lærerårsverk, assistenter, ledelse, 35,10 34,76 
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administrasjon 

 

 

6.3.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak 

overordnede mål 

og strategier 

Virksomhetens bidrag 

 

Overordnede mål eller tiltak 

M1 Gjerdrum har plass til alle 

S 1.1 Gi alle muligheter 

for mestring – ingen skal 

havne utenfor 

Alle elever skal oppleve mestring, både sosialt og faglig.  

 

Tiltak: 

-tilpasset opplæring 

-systematisk oppfølging av resultater 

-kvalitet i undervisningen 

S. 1.5 Forebygge 

utenforskap og bidra til 

utgjevning 

Skolen skal søke å utnytte en hver elevs potensiale for læring, 

tilby tilpasset opplæring og bidra i arbeidet med å skape «robuste 

barn».  

 

Tiltak: 

-MOT 

-Elevsamtaler 

-Arbeid med klassemiljø 

-Miljøteam (sosiallærer, helsesøster, miljøkontakt) 

M2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

S. 2.3 Sikre god 

livskvalitet gjennom 

kommunale tjenester og 

fritidstilbud 

Tiltak: 

-MOT 

-Samarbeid med fritidstjenesten og RBU 

 

 

M5 Felles innsats til innbyggernes beste 

S 5.1 Vektlegge 

tverrfaglig samhandling 

og tjenesteinnovasjon 

Skolen skal være en aktiv samarbeidspartner med andre instanser 

for å sørge for at elevene får den hjelpen de har behov for.  

 

Tiltak:  

-Tverrfaglig samarbeid  

-Miljøteam 

M6 En god start i livet 

S 6.1 Prioritere tidlig 

innsats og forebygging 

Skolen skal gjennomføre kartleggingsprøver etter fastlagt plan, og 

ved bekymringer vedrørende elevens læringsutbytte. 

 

Skolen skal legge til rette for godt samarbeid med foresatte. 

 

Skolen skal bidra til elevenes sosiale utvikling. 
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Skolen skal være en aktiv pådriver til tverrfaglig samarbeid.  

 

Skolen skal gjennomføre jevnlige elevsamtaler med alle elever 

S 6.2 Gi gode 

forutsetninger for læring 

gjennom lek og trivsel 

Skolen skal legge til rette for variert undervisning som gir rike 

muligheter for utforskende aktiviteter i samspill med andre 

ungdommer  og voksne.  

 

MOT skal bidra til et inkluderende skolemiljø 

 

MOT skal bidra til at ungdommene tror på seg selv og sine verdier 

 

Aktivt og systematisk arbeid med skolemiljøet gjennom 

elevsamtaler og basistimer 

 

Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene 

opplever å ha reell innflytelse på sin egen skolehverdag.  

S 6.3 Utnytte 

teknologiske løsninger for 

velferd, læring og 

kommunikasjon 

Skolen skal bidra aktivt til at elevene når kompetansemålene 

innen digitale ferdigheter.  

 

Skolens ansatte skal ta i bruk nye digitale løsninger som 

kommunen anskaffer, for å effektivisere arbeidet og bidra til bedre 

kommunikasjon internt og ut til elever og foresatte, økt økt 

læringsutbytte for elevene. 

S 6.4 Styrke barns 

medvirkning og deltakelse 

Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene 

opplever å ha reell innflytelse på sin egen skolehverdag. 

 

Skolen skal gjennomføre ukentlige elevsamtaler 

 

Skolen skal sørge for at elevens stemme blir hørt ved henvisning 

til andre instanser og før det fattes vedtak om spesialundervisning.  

 

Skolen skal sørge for at elevene er representert i skolens 

samarbeidsutvalg.  

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

S 8.3 Arbeide med 

effektivisering 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 

anskaffer.  

S 8.4 Faktabasert ledelse 

og styring 

Skolens ledelse skal fatte beslutninger og drive utvikling basert på 

forskning.  

S 9.1 Rekruttere og 

stimulere til god fagmiljø 

Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte skal oppleve 

relevant kompetanseheving og gis mulighet til videreutdanning.  

 

Skolens ledelse skal sørge for å være aktive i forhold til 

rekrutering.  

 

Skolen deltar aktivt på kommunale satsinger, og har større fokus 

på utvikling enn endring.  
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S 9.2 Vektlegge et godt 

og inkluderende 

arbeidsmiljø 

Skolens ansatte skal oppleve at de har meningsfulle oppgaver som 

de kan mestre.  

 

Skolen skal legge til rette for et mangfold i kollegiet ved aktiv 

rekrutering.  

 

Skolen skal ha gode rutiner og handlingsplaner for hendelser som 

kan oppstå. 

 

Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte opplever 

medvirkning via MBA. 

S 10.1 Ruste kommunen 

til å utnytte ny teknologi 

innenfor alle 

tjenesteområder 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 

anskaffer. 

 

Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte får nødvendig 

opplæring i ny teknologi.  

S 10.2 Delta aktivt i 

digitaliserings- og 

digitaliseringsprosjekter 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 

anskaffer. 

S 10.3 Realisere fordelene 

med ny teknologi 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen 

anskaffer. 

 

Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte for nødvendig 

opplæring i ny teknologi, og sørge for at dette bidrar til god 

kvalitet i undervisningen og økt læringsutbytte for elevene. 

 

S 10.4 Sikre oppdaterte 

digitale 

kommunikasjonsplattform

er 

Skolen skal legge til rette for at elever og foresatte får den 

informasjonen de har behov for via skolens digitale 

kommunikasjonsplattformer.  

 

Skolen skal være en aktiv pådriver for å utnytte digitale 

kommunikasjonsplattformer.  
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6.3.2 Økonomi  

 

6.3.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

 Skolens budsjett har økt med kr. 532 000,-, fra 25,6 mill. kroner til 26,1 mill. kroner.  

 Antall årsverk er endret fra 35,10 til 34,76. 

 Virksomheten ligger inn med antall lærerårsverk i henhold til den nye lærernormen 

 Kommentar: For å oppfylle kravene i kompetansemålene i faget kroppsøving, får elevene på 

8.trinn svømmeundervisning i Skjetten svømmehall. Dette utgjør en kostnad for skolen; leie 

av svømmehall inkludert instruktør utgjør 30.000 kroner pr år. Dette er dobbelt så mye som 

det er budsjettert med under posten «leie av lokaler». I tillegg kommer utgiftene til skyss, 

som utgjør 0,1 mill. kroner i året.  

 

6.4 Veståsen skole 
Veståsen skole drives i henhold til opplæringsloven og har følgende funksjoner i sitt område: ordinær 

grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, og spesielle tiltak som omfatter opplæring for elever 

med § 5-1 vedtak etter opplæringsloven (spesialundervisning) og § 2-8 (Særskilt norskopplæring). 

Skolen har ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. trinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 

51 barn. Veståsen skole har nå 300 elever. 

Virksomheten er ansvarlig for skoleskyssordning for elever som har trafikkfarlig skoleveg, eller som 

bor utenfor skyssgrensen på enten 2km (1. trinn) eller 4 km fra skolen (2.-7.trinn). 

Alle på Veståsen skole skal ha skolens visjon i fokus: «Vekst og utvikling for hele mennesket». Skolen 

tilstreber å være en inkluderende skole, hvor alle ansatte jobber for at alle elever skal ha et trygt og 

godt skolemiljø. 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -48 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Overføringer med krav til motytelser -1 355 -1 274 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -254

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 657 -1 284 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 18 574 19 255 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663

Sosiale utgifter 4 762 5 399 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 010 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 229 300 300 300 300 300 300 300 300

Overføringer 256 145 242 242 242 242 242 242 242

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 25 835 26 946 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599

Brutto driftsresultat 24 178 25 662 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092
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Kommunens overordnede mål og strategier, sektorplanen for skole og SFO og skolens 

virksomhetsplan  er førende for skolens utviklingsarbeid.  «Robuste klasserom» skal skape faglig og 

sosial trygghet for alle på Veståsen skole. 

Følgende vil prege skolens utviklingsarbeid: 

 Kvalitet og innhold i bygging av elevenes faglige og sosiale læringsmiljø 

 Skriving i alle fag – implementering av Språkplanen  

 Fagfornyelsen  

 Office 365  

  

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Lærerårsverk, assistenter, ledelse, 
administrasjon 

36,55 36,55 

 

6.4.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier  

Politiske vedtak  
Overordnede mål og 

strategier 

Virksomhetens bidrag 
Overordnede mål eller tiltak 

 

M1 Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

S 1.1  
Gi alle muligheter for 
mestring 

Alle elever skal oppleve faglig og sosial mestring, ut ifra holdninger, 
ferdigheter og kunnskap 
 
Alle elever skal oppleve trygge, empatiske og kompetente voksne i sin 
skolehverdag 

S. 1.5  
Forebygge utenfor-skap 
og bidra til utjevning 

Skolen skal søke å utnytte  
hver enkelt elevs potensiale for læring, tilby tilpasset opplæring og bidra i 
arbeidet med å skape robuste og empatiske barn 
 
Skolen skal ha et grunnfundament basert på inkludering av alle, på alle 
mulige undervisningsarenaer 

M2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

 
S. 2.3  
Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale 
tjenester og fritidstilbud 

 
Skolen skal tilby et SFO som oppleves som attraktivt og lærings-støttende, 
sosialt og faglig 

M5 Felles innsats til innbyggernes beste 
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S 5.1  
Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 
 

Skolen skal være en aktiv samarbeidspartner med andre instanser for å 
sørge for at elevene får den hjelpen de har behov for 
 
Skolen deltar på ulike, tverrfaglige arenaer  

M6 En god start i livet 

S 6.1  
Prioritere tidlig innsats og 
forebygging 

 
Skolen skal ha gode og evidensbaserte rutiner på underveisvurdering faglig 
og sosialt 
 
Skolen skal gjennomføre kartleggingsprøver etter fastlagt plan, og ved 
bekymringer vedrørende elevens læringsutbytte. 
 
Skolen skal legge til rette for godt samarbeid med foresatte. 
 
Skolen skal bidra til elevenes sosiale utvikling. 
 
Skolen skal være en aktiv aktør til tverrfaglig samarbeid.  
 
Skolen skal gjennomføre ukentlige elevsamtaler, samt barnesamtaler på 
SFO, for å sikre at barnets stemme blir hørt.  
 

 
S 6.2  
Gi gode forutsetninger for 
læring gjennom lek og 
trivsel 

 
Skolen skal legge til rette for varierte og tverrfaglige undervisningsformer 
som gir rike muligheter for utforskende aktiviteter i samspill med andre barn 
og voksne.  
 
Ansatte på SFO skal være aktivt deltakende i barns lek på de arenaene der 
barna oppholder seg. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at ansatte i SFO får opplæring i den 
metodikken som benyttes i begynneropplæringen. 
 
Skolen skal ha Trivselsledere som bidrar til økt aktivitet og lek i friminuttene.  
 
Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene opplever å ha reell 
innflytelse på sin egen skolehverdag.  
 
Skolen skal arbeide systematisk med lærings-støttende tilbakemelding og 
elevaktive metoder 

S 6.3  
Utnytte teknologiske 
løsninger for velferd, 

Skolen skal bidra aktivt til at elevene når kompetansemålene i forhold til 
digitale ferdigheter.  
 



 

Gjerdrum kommune 

 

 

 

 Rådmannens budsjettforslag  
Økonomiplan 2019–2025 – Budsjett 2019 

 

Side 40 av 129 
 

 

 

læring og kommunikasjon Skolens ansatte skal ta i bruk nye digitale løsninger som kommunen 
anskaffer, for å effektivisere arbeidet og bidra til bedre kommunikasjon 
internt og ut til elever og foresatte.  

S 6.4  
Styrke barns medvirkning 
og deltakelse 

Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene opplever å ha reell 
innflytelse på sin egen skolehverdag. 
 
Skolen skal arbeide systematisk med lærings-støttende tilbakemelding og 
elevaktive metoder 
 
Skolen skal gjennomføre ukentlige elevsamtaler, samt barnesamtaler på 
SFO, for å sikre at barnets stemme blir hørt. 
 
Skolen skal sørge for at elevens stemme blir hørt ved henvisning til andre 
instanser og før det fattes vedtak om spesialundervisning.  
 
Skolen skal sørge for at elevene er representert i skolens samarbeidsutvalg.  

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

S 8.3  
Arbeide med 
effektivisering 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen anskaffer.  

S 8.4  
Faktabasert ledelse og 
styring 

Skolens ledelse skal fatte beslutninger basert på forskning.  

M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

S 9.1  
Rekruttere og stimulere 
til god fagmiljø 

Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte skal oppleve relevant 
kompetanseheving og gis mulighet til videreutdanning.  
 
Skolens ledelse skal sørge for å være aktive i forhold til rekrutering.  
 
Skolen deltar aktivt på kommunale satsinger, og har større fokus på utvikling 
enn endring.  
 
 

S 9.2  
Vektlegge et godt og 
inkluderende 
arbeidsmiljø 

Skolens ledelse skal benytte alle formelle og uformelle arenaer til aktiv 
modellering og inkludering av alle 
 
Skolens ansatte skal oppleve at de har meningsfulle oppgaver som de kan 
mestre.  
 
Skolen skal legge til rette for et mangfold i kollegiet ved aktiv rekrutering.  
 
Skolen skal ha gode rutiner og handlingsplaner for hendelser som kan 
oppstå. 
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Skolens ledelse skal legge til rette for at de ansatte opplever medvirkning via 
MBA. 

M10 Gjerdrum er en digital kommune 

S 10.1  
Ruste kommunen til å 
utnytte ny teknologi 
innenfor alle 
tjenesteområder 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen anskaffer. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte for nødvendig opplæring i ny 
teknologi.  

S 10.2  
Delta aktivt i 
digitaliserings- og 
digitaliseringsprosjekter 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen anskaffer. 

S 10.3  
Realisere fordelene med 
ny teknologi 

Skolens ansatte skal ta i bruk digitale løsninger som kommunen anskaffer. 
 
Skolens ledelse skal sørge for at de ansatte for nødvendig opplæring i ny 
teknologi. 
 

S 10.4  
Sikre oppdaterte digitale 
kommunikasjonsplattfor
mer 

Ved at skolen tar i bruk digitale løsninger som kommunen anskaffer, kan 
man effektivisere arbeidet og bedre kommunikasjonen med elever og 
foresatte. 

 

6.4.2 Økonomi 

 

6.4.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Kommende budsjettperiode vil være stram.  Virksomheten har effektivisert de siste årene gjennom 

omorganisering av spesialundervisning og sammenslåing av klasser. Veståsen vil fortsatt se på 

muligheter i den samlede ressursbruken for tilrettelegge for en best mulig organisering og 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 485 -2 500 -1 690 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Andre salgs- og leieinntekter -4

Overføringer med krav til motytelser -2 803 -3 075 -943 -943 -943 -943 -943 -943 -943

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -358

Andre overføringer -24

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 673 -5 575 -2 633 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 19 507 19 885 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257

Sosiale utgifter 5 358 5 679 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 298 192 192 192 192 192 192 192 192

Overføringer 173 270 172 172 172 172 172 172 172

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 26 680 27 382 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828

Brutto driftsresultat 21 006 21 807 24 195 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385
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ressursutnyttelse også i 2019. Det vil bli krevende da skolen har økt andelen svært ressurskrevende 

elever.  

Budsjettet for 2019 viser økning i rammen sammenlignet med 2018. Lokale lønnsjusteringer, 

nyansettelser av faglærte lærere, ny rektor, ekstraressurs knyttet til et særlig krevende barn er 

årsaken til dette, samt mindreinntekt ved skolefritidsordningen på grunn av færre barn.  

 

6.5 De kommunale barnehagene 
De kommunale barnehagene består av Gjerdrum og Grønlund barnehager. 

Gjerdrum barnehage er en seksavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar imot barn i alderen 

0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Barnehagelærere, assistenter, 
ledelse 

25,1 
25,1  

(+ 2,0 på 24120- stb) 

 

Grønlund barnehage er en fireavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar imot barn i alderen 0- 

6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring 

og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet. 

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Totalt 15,2 15,2 

  

 

6.5.1 Virksomhetenes bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

De to kommunale barnehagene har utarbeidet felles plan for deres bidrag til kommuneplanen. 

Politiske vedtak  
overordnede mål og 
strategier 

Virksomhetens bidrag 
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

S1.1 Gi alle muligheter for 
mestring 

 Barn i barnehage skal oppleve lek, læring og trivsel i et inkluderende 
felleskap 

 Bruke progresjonsplanen aktivt 
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 Ha en tydelig struktur i barnehagene som gir forutsigbarhet og gode 
rammer for utvikling og læring 

 Rask og god tilgjengelighet for innhenting av ekstern kompetanse ved 
behov 

S1.5 Forebygge 
utenforskap og bidra til 
utjevning 

 Tett samarbeid, relasjon og kjennskap til foreldre og brukere  (gi tidlig 
hjelp tilde som har behov) 

 Ha kjennskap til kommunens tjenestetilbud 

 Tett samarbeid med RBU 

 Samarbeide godt med idretten, kulturskolen o.l for å sørge for at de 
som ikke har tilbud, men ønsker det-  får det.   

 Sørge for foreldrearrangement som inkluderer alle. (Lavterskel) 

 Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid 

 Barnehagene skal jobbe aktivt med integrering av minoriteter. 
M2:Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

S2.3 Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale 
tjenester og fritidstilbud 

 Alle ansatte skal kurses igjennom barnevernet og ha god kunnskap 
om barnevernet som tjeneste 

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune: 

S3.3 Sikre 
utslippsreduksjon i 
tjenesteproduksjonen 

 Fokus på miljørettede tiltak 

 Jobbe med nytenkning og utvikling av tjenester.  

M5:Felles innsats til innbyggernes beste 

S5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

 Videreutvikle samhandling på tvers av faggrupper 

 Opprettholde og videreutvikle tverrfaglige møter, pedagogisk 
analyse, PPT ressursteam. 

 Videreutvikle samarbeidet mellom barnehage og skole.  

S5.2 Avklare 
forventninger overfor 
innbyggere, frivillighet og 
næringsliv 

 Gjennomføre oppstartsamtaler og foreldresamtaler 

 Oppdaterte nettsider 

S5.3 Styrke samarbeidet 
med frivilligheten og 
næringslivet 

 Barnehagene vil opprettholde samarbeidet med RBU og    
frivillighetssentralen og er ellers åpne for samarbeid med andre, hvor 
det er relevant. 

M6:En god start i livet 

S6.1 Prioritere tidlig 
innsats og forebygging 

 Sørge for gode tilvenningsrutiner i barnehagene. 

 Tilpasse tilvenning til den enkelte familie. 

 Tett samarbeid mellom helsestasjon og barnehage. (Kommunikasjon 
FØR barnehagestart der det er nødvendig). 

 Avdekke behov hos enkeltbarn og iverksettetiltak hurtig 

 Rask og god tilgjengelighet for innhenting av ekstern kompetanse ved 
behov 

S6.2 Gi gode  Årsplan/ Periodeplaner: 
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forutsetninger for læring 
gjennom lek og trivsel 

Disse planene forteller om barnehagenes pedagogiske innhold som 
igjen skal sikre gode forutsetninger for barnas læring og utvikling. 

 Språk- Følge «Språkfokus i Gjerdrum» 

 Språk, matematikk og sosial kompetanse: 
Gjennom disse særlige satsningsområdene, skal barnehagene gi 
barna grunnleggende ferdigheter for å lykkes videre i 
utdanningsløpet og livet. 

 Alle ansatte skal bruke Rammeplanen i det daglige arbeidet i 
barnehagen 

S6.3 Utnytte teknologiske 
løsninger for velferd, 
læring og kommunikasjon 

 Barnehagene skal ha tilgang på digitale hjelpemidler 

S6.4 Styrke barns 
medvirkning og 
deltakelse 

 Sikre et barnehagemiljø, der barna blir sett, hørt og verdsatt. 

 Barnets beste skal være retningsgivende for all aktivitet i 
barnehagen. 

 Fokus på et allmennpedagogiske opplegg som inkluderer alle. 

M7: Gode tjenester for dem som trenger det  

S7.5 Barn, unge og 
foreldre (foresatte)  
skal oppleve 
sammenheng og  
helhet når de møter de 
kommunale  
tjenestene gjennom hele  
oppveksten. 

 Alle ansatte kjenner tjenestetilbudet i Gjerdrum 

 kommune, og hvem som har ansvar for hva. 

 Virksomhetsvise samarbeidsteam 
 

S7.6 Sikre brukernes 
medvirkning 

 Bruke brukerundersøkelsen aktivt i utvikling av tjenesten 

M8:Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

S8.3 Arbeide med 
effektivisering  

 God og effektiv møtestruktur og møteledelse 

 Fysiske rammer som gir rom for fleksibilitet og effektivisering 

 I større grad bruke lærlinger som arbeidskraft. 

S8.4 Faktabasert ledelse 
og styring  

 Bruke medarbeiderundersøkelsen  og brukerundersøkelse aktivt som 
grunnlag for videreutvikling. 

 God kunnskap om barnehagens styringsdokumenter 

M9: Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

S9.1 Rekruttere og 
stimulere til gode 
fagmiljø 

 Jobbe aktivt med omdømmebygging 

 Være gode ambassadører for kommunen. 

 Sørge for gode arbeids- og lønnsforhold 

 Fokus på kompetanseheving/kursing/ videreutdanning  i 
personalgruppen 

 Opprettholde faglig samarbeid mellom kommunens barnehager (ped 
nettverk) 
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 Ha god struktur for faglig utvikling internt i barnehagene. 
S9.2 Vektlegge godt og 
inkluderende 
arbeidsmiljø  

 Sette opp retningslinjer for kommunikasjon, medarbeiderrollen, med 
mer. 

 Ha miljøskapende aktivitet utenfor barnehagen for personalet 

S9.3 Etablere gode 
ansattevilkår  

 Gode stillingsbeskrivelser 

 

6.5.2 Økonomi, Gjerdrum barnehage 

 

6.5.3 Kommentarer til økonomisk ramme, Gjerdrum barnehage 

Barnehagen viderefører rammen fra 2018, kun justert for lønnsutgifter. Lønnsutgiftene er høyere 

grunnet at barnehagen har rekruttert nye barnehagelærere for å tilfredsstille pedagognormen.  

De kommunale barnehagene har over flere år effektivisert driften og videreføring vil kreve en tett og 

stram oppfølging også i 2019.  

Redusert sats for foreldrebetaling for de med lav inntekt gjør det vanskelig å budsjettere inntekter 

nøyaktig.  

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 312 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360

Andre salgs- og leieinntekter -298 -280 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310

Overføringer med krav til motytelser -1 935 -679 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -747

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 292 -3 319 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 12 684 12 603 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167

Sosiale utgifter 3 731 4 179 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 017 756 786 786 786 786 786 786 786

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 240 130 186 186 186 186 186 186 186

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 51 51 51 51 51 51 51 51

Sum driftsutgifter 17 675 17 719 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364

Brutto driftsresultat 12 383 14 400 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437



 

Gjerdrum kommune 

 

 

 

 Rådmannens budsjettforslag  
Økonomiplan 2019–2025 – Budsjett 2019 

 

Side 46 av 129 
 

 

 

6.5.4 Økonomi, Grønlund barnehage 

 

6.5.5 Kommentarer til økonomisk ramme 2019-2025, Grønlund barnehage 

Barnehagen viderefører rammen fra 2018, kun justert for lønnsutgifter.  

De kommunale barnehagene har over flere år effektivisert driften og videreføring vil kreve en tett og 

stram oppfølging også i 2019.  

Redusert sats for foreldrebetaling for de med lav inntekt gjør det vanskelig å budsjettere inntekter 

nøyaktig.  

 

6.6 Barnehagemyndigheten 
Hovedoppgavene til Gjerdrum kommune som barnehagemyndighet er: 

 Tilsyn med kommunale og private barnehager etter lov om barnehager.  

 Saksbehandling av dispensasjonssøknader.  

 Saksbehandling i forhold til godkjenning av nye barnehager. Endring i godkjenninger 

(eierskifte, endring grupper, endringer lokale) 

 Gjennomføring og samordning av barnehageopptak 

 Rapporteringer til stat/ fylke og andre. 

 Bindeledd mellom stat/ fylke og den enkelte barnehage. Oppfølging av politiske og 

administrative føringer.  

 Sikre at lovmessige krav til likebehandling av kommunale og private barnehager oppfylles. 

 Veiledning av barnehagene. Ansvarlig for nettverksgruppe for styrere og pedagogiske ledere. 

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere.  

 Følge opp kompetanseutvikling i kommunale og private barnehager.  

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -1 664 -1 570 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450

Andre salgs- og leieinntekter -189 -181 -168 -168 -168 -168 -168 -168 -168

Overføringer med krav til motytelser -800 -261 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -2 652 -2 012 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 8 037 7 682 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113

Sosiale utgifter 2 461 2 534 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 369 497 484 484 484 484 484 484 484

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 12

Overføringer 62 47 58 58 58 58 58 58 58

Avskrivninger

Fordelte utgifter 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Sum driftsutgifter 10 941 10 762 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048

Brutto driftsresultat 8 289 8 750 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372
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Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Totalt 0,6 0,6 

 

6.6.1 Virksomhetenes bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Resultatmål Mål 2019 

Gjennomfører tilsyn etter barnehageloven Minimum 4 tilsyn høst 2019 

Gjennomføre styrernettverk  8 møter fordelt på vår og høst 

Gjennomfører ped.leder nettverk  6 møter fordelt på vår og høst 

Delta på samlinger hos Fylkesmannen 6 heldagssamlinger fordelt på vår og høst. 

Samordne hovedopptak til kommunale og 
private barnehager. 

Gjennomføre samordnet opptak ihht. Regler og 
rutiner 

Koordinere ABLU (Arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning) studenter 

Gjennomfører studiegrupper gjennom året i 
samarbeid med samarbeidskommuner ihht. til 
plan fra OsloMet. 

Delta i nettverk på 
barnehageadministrasjonsområdet(Romerike) 

5 dager fordelt på vår og høst 

Delta i arbeidsgruppe for nettsider og 
fagsystem barnehage (ØRU- samarbeid) 

4 møter fordelt på vår og høst 

  

6.6.2 Økonomi  

 

6.6.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Driftstilskuddet til private barnehager skal beregnes ut fra ordinære driftsutgifter pr heltidsplass i 

tilsvarende kommunale, ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter 

og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet to år 

før tilskuddsåret.  For tilskuddsåret er kommunal deflator lagt til på kommuneregnskapet to år 

tilbake i tid. 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -2 242 -1 128 -908 -908 -908 -908 -908 -908 -908

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -2 242 -1 128 -908 -908 -908 -908 -908 -908 -908

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 351 357 366 366 366 366 366 366 366

Sosiale utgifter 91 99 105 105 105 105 105 105 105

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 172 162 82 82 82 82 82 82 82

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 31 095 32 589 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097

Overføringer 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 31 711 33 209 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654

Brutto driftsresultat 29 469 32 081 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746
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Gjerdrum kommune har ingen kommunale familiebarnehager og åpne barnehager. Disse vil derfor få 

tilskudd etter nasjonale satser. Kapitaltilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

departementet.  

Fra og med 2019 skal kommunen utbetale tilskudd til pedagogisk bemanning. Denne satsen er 

differensiert på alder, og settes av departementet. Ordningen er ikke fullt ut finansiert gjennom 

overføringen fra staten, og er en overgangsordning til dette er innarbeidet med helårsvirkning i de 

kommunale barnehagene og i kommunens regnskap. 

Utgiftene til vedtak for barn med spesielle behov i barnehagene er et uforutsigbart området, og for 

2019 er rammen for denne meget stram. Utover i økonomiplanperioden kan denne endre seg, da 

dette hele tiden avhenger av antall barn med vedtak. 

Regjeringen har økt inntektsgrensen for redusert betaling og gratis kjernetid, samt utvidet denne til 

også og gjelde flere årsklasser i barnehagene. Dette fører til at flere kan søke om dette tilbudet. 

Kommunen må kompentere de private barnehagene og deres manglende inntekt på grunn av gratisk 

kjernetid, samt dekke dette selv innenfor de kommunale barnehagene.  Dette fører til at kommunen 

utbetaler mer i refusjon til de private barnehagene i økonomiplanperioden. Administrasjonen har 

ikke lagt inn økning i budsjettet for dette på nåværende tidspunkt, men vil se på erfaringstall og 

hvordan dette slår ut økonomisk sett.  

6.7 Pedagogisk, psykologisk tjeneste 
PP-tjenesten i Gjerdrum har i dag tre pedagogisk psykologiske rådgivere i til sammen 2,7 årsverk. En 

leder, ett årsverk og konsulent, 0,5 årsverk.  

Pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i opplæringslovens § 5-

6 og barnehageloven § 19 c. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende 

instans i arbeid med tilpasset opplæring og i forhold til barn og unge med særskilte behov i 

barnehage og skole. 

PPT samarbeider med barnehagene og skolene for å styrke det ordinære barnehagetilbudet og den 

ordinære opplæringa i skolen. Det er et mål å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning. PP-tjenesten er deltakere i skolenes ressursteam og tilbyr veiledning til 

barnehagene. Begge møtearenaene har som mål å hjelpe skoler og barnehager til å styrke kvaliteten 

på det ordinære tilbudet og bidra med hjelp til barn og unge med særlige behov. 

Spesialpedagoger gir spesialpedagogisk hjelp til barn med vedtak og med individuell rett til slik hjelp. 

Spesialpedagogene er tilknyttet PP-tjenesten. 

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 
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PPT 4,2 4,5 

Spesialpedagogisk hjelp      2,5               3,0 

6.7.1 Virksomhetenes bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Resultatmål Status 2018 
 

Mål 2019 

Kompetanse Tjenesteområdet bruker 
pedagogisk analyse i veiledning 
av barnehage og skole. 
PPT jobber kontinuerlig med å 
holde seg oppdatert på 
Opplæringsloven og 
Barnehageloven med 
forskrifter.  
PPT har mottatt midler fra 
Fylkesmannen for å styrke 
kompetansen innenfor 
området relasjonskompetanse 
Vi jobber med å ha oppdatert 
kunnskap om nye (og 
gamle)læreplaner for å gi gode 
beskrivelser av elevers behov i 
sakkyndig vurderinger. 
 
Det er etablert fast 
veiledningstid til de som 
utfører spesial-pedagogisk 
hjelp 
 
 
Spesialpedagogene jobber 
sammen med barnehagen for å 
utvikle et godt tilbud til barn 
med minoritetsspråklig 
bakgrunn 
 

Det utarbeides en 
kompetanseplan for PP-
tjenesten og spesial-
pedagogene.  
 
 
 
 
Styrke kompetanse på 
relasjonskompetansen i skole og 
barnehage. 
 
Utvikle gode maler for 
pedagogisk rapport, sakkyndige 
vurderinger, individuelle 
opplæringsplaner og 
enkeltvedtak 
 
Styrket kompetanse for 
spesialpedagogene innenfor 
området gruppeledelse, 
flerspråklighet og Alternativ 
supplerende kommunikasjon 
(ASK) 
Bidra til å utvikle gode tilbud til 
flerspråklige barn 
 
 
 

Samhandling Nye rutiner sikrer bedre 
informasjonsflyt inn i 
tjenesteområdet. 
PP-tjenesten har et aktivt 
samarbeid med skoler og 
barnehager, og har flere saker 
hvor vi samarbeider tett med 

 
 
 
Kommunen har utviklet gode 
rutiner for samarbeid og 
samhandling 
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barnevernstjenesten. 
Vi deltar på tverrfaglige møter i 
skole og barnehage og på 
samarbeidsmøter og ansvars-
gruppemøter i saker hvor vi er 
aktivt inne. 

Gode tjenester PP-tjenesten i Gjerdrum har 
medarbeidere som er positive 
og utviklingsorienterte med 
høy kompetanse og bred 
erfaring. 
I 2018 har PP-tjenesten hatt en 
svak nedgang i antall 
henvisninger. 13% av  
henvisningene i 2018 gjaldt 
ønske om veiledning og hjelp til 
å analysere læringsmiljøene.  
2017 var 20 % av nye 
henvisninger anmodning om 
hjelp til å styrke lærings-
miljøene. Mer enn halvparten 
av systemsakene fra 2017 
fulgte med over i 2018. 
Veiledning til skoler og 
barnehager er gitt i enkeltsaker 
og i forbindelse med 
sakkyndighetsarbeid. 

 
 
 
 
 
Skoleeier, PP-tjenesten, skolene 
og barnehagene har rutiner for 
hva som skal være vurdert og 
prøvd ut av tiltak før henvisning.  
Gi god veiledning til skoler og 
barnehager. 
 

 

 

6.7.2 Økonomi 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -729 -439 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -729 -439 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 3 346 3 461 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117

Sosiale utgifter 996 1 124 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 103 146 171 171 171 171 171 171 171

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1

Overføringer 15 15 25 25 25 25 25 25 25

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 4 461 4 746 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663

Brutto driftsresultat 3 732 4 307 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298
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6.7.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Foreslått budsjettramme innebærer en utvidelse av aktivitetsnivået fra 2018. En 30 % styrking av 

rådgiverfunksjonen i PP-tjenesten og en 50 % styrking av spesialpedagogiske hjelp til barnehagene. 

En styrking av rådgiverfunksjonen i PPT vil hjelpe til å korte ned ventetiden for å få en utredning og 

gir muligheter til å bidra til å styrke det ordinære barnehage- og skoletilbudet. En slik innsats er i tråd 

med kommunens satsning på en arena hvor alle barn og unge er tilstede.  

Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 19 d ser ut til å være relativt 

stabilt. Barna som får denne hjelpen ser ut til å ha større og mer omfattende vansker som krever mye 

ressurser. Barn med mindre omfattende behov må hjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet. 

En styrking av den spesialpedagogiske ressursen vil kunne bidra til å styrke det ordinære 

barnehagetilbudet gjennom observasjon, veiledning og direkte arbeid med barn som trenger ekstra 

støtte i en kortere periode. En slik satsning vil imøtekomme et ønske fra barnehagene om økt 

tilstedeværelse der barna er, et ønske om en tidlig innsats for å styrke det ordinære 

barnehagetilbudet. Dette er i tråd med kommunens satsning. Et godt ordinært barnehagetilbud vil 

minske behovet for spesialpedagogisk hjelp  

PP-tjenesten har i arbeid med utredning av barn og unge ulike tester som er lisensierte. Til nå har 

tjenesteområdet klart seg med en lisens som har blitt benytt av alle rådgiverne. Dette er ikke lenger 

mulig. Det er nå nødvendig med lisens for hver av brukerne.  

 

6.8 Kultur 
Gjerdrum er kjent for sin nærhet til marka, for dugnadsånd og for det gode idretts- og kulturtilbudet. 

I Gjerdrum er det godt å leve, og virksomhet for kultur i Gjerdrum kommune, med områdene 

kulturadministrasjon/allmennkultur, idrett, friluftsliv, kulturminnevern, kulturhus, bibliotek, 

kulturskole, frivilligsentral, fritidstjeneste, flyktningtjeneste og voksenopplæring, er en viktig 

bidragsyter til dette.  Flyktningtjenesten flyttes over til virksomhet for helse og forebyggende. Av 

tekniske årsaker vil budsjettet bli oppdatert etter at 2018-regnskapet er avlagt slik at full økonomi-

historikk kan følge med over. Målekortene for flyktningetjenesten og helse og forebyggende  er 

likevel oppdaterte.  

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Totalt 13,65 13,7 
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6.8.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak   
overordnede mål og 
strategier 

Virksomhetens bidrag 
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

S1.1 Gi alle muligheter for 
mestring 

 
Tydeliggjøre og spisse tilbudet i kulturskolen jf. rammeplanen. Bredde-, 
kjerne- og talenttilbud.  
 
Utvikle fritidstilbud, for eksempel økte åpningstider på fritidsklubben.  
 
Etablere lyd- og lysgruppe knyttet opp mot kulturhuset for ungdom.  
 
Utvikle UKM og liknende produksjoner for og med ungdom.  
 
Kvalitetssikre voksenopplæringstilbudet.  
 
 
 

1.2 Sørge for universell 
utforming 

Kvalitetssikre/utvikle universell utforming på kulturhuset og fritidsklubb 
på GUS. For eksempel nytt amfi i Høyenhall.  
 
Sørge for gode kulturskolelokaler for ansatte, brukere og 
samarbeidspartnere 

1.3 Stimulere til møteplasser 
som skaper tilhørighet 

Utvikling av kulturhuset som møteplass nummer 1 i Gjerdrum, for alle! 
 
Dersom ny idrettshall og svømmehall bygges, bidra til at anleggene 
brukes i tråd med mål og strategier.  
 
Foreslå  aktivitetsparker og anlegg for uorganisert aktivitet, 
treningsparker m.m. 
 
Bidra til å utvikle parken og området rundt kulturhuset.  
 
Utvide åpningstidene på kulturhuset. Tilsynsvakter, ekstrahjelper eller 
annet personell mer tilgjengelig på kveld, helg, ferier m.m. 

1.4 Tilby lavterskeltilbud på 
alle relevante områder 

Utvikle tilbudet i biblioteket og fritidsklubben blant annet gjennom 
åpne verkstedtilbud.  
 
Utvikle ferie- og fritidstilbud i tråd med bl.a. fritidserklæringen (..alle 
barn og ungdom skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet) 
 
Stimulere samarbeidspartnere til tiltak innen friluftsliv og fysisk 
aktivitet 

1.5 Forebygge utenforskap 
Utvikle ferie- og fritidstilbud som Jeg fant, jeg fant.  
 
Sette i verk kulturkort-ordning 
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Revidere prislister i et innenforskapsperspektiv. For eksempel priser på 
SFO for flyktninger, kulturskolepriser, idrettens treningsavgifter/halleie.  
Bakgrunn: Barnekonvensjonens artikkel 31, «Alle barn har rett til hvile, 
fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.» 
 

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte over Gjerdrum 

2.1 Styrke Gjerdrums identitet 

Videreutvikle arrangement som Gjerdrumsfestivalen, kulturuker, 
LANDART o.l. 
 
Arrangere Kulturnatt Øvre Romerike høsten 2019.  
 
Utvikle kommunen som «kultur- og idrettsbygd» via godt 
samarbeid/dialog med frivillighet osv.  
 
Gjennomføre/kvalitetssikre arbeid med bygdebok.  
 
Legge til rette for flere tiltak innen kulturarv. Bevaring, formidling m.m. 
 
Ansatte kulturhusleder for å sikre ledelse og utvikling av kulturhuset 

2.2 Skape attraktive og gode 
bo- og næringsmiljø 

Avklare behovet for å tydeliggjøre barn og unges medvirkning som for 
eksempel barn- og unges kommunestyre. 
 
Utvikle næringshage og andre tiltak for kulturbasert næring tilknyttet 
kulturlivet. 
 
Få på plass kunstpolitisk plan som sikrer utsmykning, kunst i det 
offentlige rom m.m. 
 
Revidere kulturminnevernplanen. Verne viktige miljøer m.m. for 
fremtidige generasjoner.  

2.3 Bidra til livskvalitet 
gjennom kommunale 
tjenester og fritidstilbud 

Utvikle kulturtjenestene videre i tråd med kommunens og innbyggernes 
ønsker og behov.  
 
Utvikle praktisk-teknisk tilbud for frivillig kulturliv på kulturhuset. 
 
Vurdere muligheten til a utvikle rammefaktorene for kulturutøvelse på 
kulturhuset, som akustikk, lyd og lys, blackbox/B-scene Solheimstua, 
rigge Høyenhall på nytt sceneteknisk m.m. jf. mulighetsstudie.  

M4: Gjerdrum har en god og attraktiv areal-disponering 

4.1 Videreføre satsing på 
sentrumsutvikling i Ask 

Utvikle kulturhuset som møteplass og kulturarena jf. mulighetsstudien 

M5: Felles innsats til innbyggernes beste 

5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

Tydeliggjøre SLT-arbeidet og utvikle samhandling i det forebyggende 
arbeidet i kommunen for eksempel mellom kultur, skole, NAV, 
helsestasjon, barnevern.  
 
Rette tiltak på forebyggende side i enda større grad mot de som 
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trenger det.  
 
Utvikle samarbeidet mellom biblioteket og barnehage/skole. Avklare 
forventninger og ansvar/roller.  

5.2 Avklare forventinger 
overfor innbyggere, frivillighet 
og næringsliv 
 
5.3 Styrke samarbeidet med 
frivilligheten og nærinsglivet 

Utvikle møtepunkter, åpnemøter o.l. med frivillighet og næringsliv. 
Stimulere til økt samarbeid.  
 
Lage driftsavtale med idretten vedr ny hall og ev andre anlegg.  
 
Lage samarbeidsavtaler med frivilligheten i større grad. Gi, og få tilbake. 
Opp mot for eksempel helse, barnehage, skole, barn som trenger det, 
flyktninger m.m. 
 
La brukerne av frivilligsentralen ta mer aktiv del i utviklingen av den.  
 
Stimulere næringslivet til å bidra sterkere med arbeidstrening og 
arbeidsplasser for flyktninger.  
 
Få ut flere sponsorkroner av næringslivet. Tettere samarbeid om felles 
mål. 

M6: En god start i livet 

6.1 Prioritere tidlig innsats og 
forebygging 

 
Tydeliggjøre SLT-arbeidet og utvikle samhandling i det forebyggende 
arbeidet i kommunen 
 
Vurdere å etablere utekontakter.  
 
Rette tiltak på forebyggende side i enda større grad mot de som 
trenger det. 

6.4 Styrke barns medvirkning 
og deltakelse 

Utvikle funksjonen barn og unges representant i plansaker.  
 
Styrke Unge arrangører.  
 

M7: Gode tjenester for dem som trenger det 

7.1 Prioritere forebygging i et 
livsløpsperspektiv 

Utvikle tilbudet til eldre på frivilligsentralen, og også utnytte 
frivilligressursene opp mot de eldre bedre.  

7.2  Utnytte velferdsteknologi 
Utdanne innbyggere så de i større grad klarer seg selv, for eksempel 
eldre via frivilligsentral og flyktninger.  

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi 

8.1 Gjøre klare prioriteringer 

Generelt tydeligere og mer langsiktig styring i kulturfeltet.  
 
Avklaring av politirådets rolle og funksjon. Rydde i avtaler m.m. 
 
Arrangerer fagdager og påfyll på tvers på forebyggende side, på tvers 
mellom tjenester og frivillighet.  
 
Utvikle MOT der det virker, på GUS. 
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8.3 Arbeide med 
effektivisering 

Få på plass et godt system for administrasjon av ferie- og fritidstilbud. 
 
Utvikle kulturhus- og billettsystem, blant annet med 
agressointegrasjon. 
 
Utvikle kulturskolen som ressurssenter for andre virksomheter i 
kommunen, som helse og barnehage/skole, og frivillighet/næringsliv. 
 
Gjøre en gjennomgang av oppgavene kirka utfører for kommunen og 
budsjettmessige konsekvenser/muligheter for effektivisering.  

M9: Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

9.1 Rekruttere og stimulere til 
gode fagmiljø 

Vurdere å samle kulturvirksomhetene på kulturhuset 
 
Vurdere å øke stillingsstørrelsene til de ansatte i kulturskolen, for 
eksempel i samarbeid med barnehage, skole og helse 

9.4 Drive systematisk 
kompetanseutvikling 

Delta i utviklingsprosjekt knyttet til rammeplanarbeid i kulturskolen 
 
Ansette eller på annen måte å tilknytte seg kompetanse innen 
kulturminnevern og idrett så man har kompetansen «inhouse» i 
tilstrekkelig grad.  
 
Arrangere fagdager og påfyll på tvers på forebyggende side, på tvers 
mellom tjenester og frivillighet.  

 

6.8.2 Økonomi  

 

6.8.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Virksomhet for kultur opplever budsjettet som meget stramt. Dette medfører at utfordringer i 

forhold til utviklingen av kulturhuset og kulturskolen, gjennomføring av Gjerdrums-festivalen som 

tidligere og ønske om økt støtte til idretten. Videre ønsker SLT-funksjonen å etablere en 

forebyggende tjeneste for ungdom i form av en utekontakttjeneste. 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -875 -810 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870

Andre salgs- og leieinntekter -1 027 -507 -799 -799 -799 -799 -799 -799 -799

Overføringer med krav til motytelser -4 191 -3 546 -3 331 -3 581 -3 331 -3 384 -3 331 -3 331 -3 331

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -72 -70 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Andre overføringer -222

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 387 -4 933 -5 010 -5 260 -5 010 -5 063 -5 010 -5 010 -5 010

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 10 284 10 927 10 720 11 125 11 125 10 720 10 315 10 315 10 315

Sosiale utgifter 1 957 2 378 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 743 2 194 2 542 2 527 2 527 2 812 2 512 2 512 2 512

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 439 1 700 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560

Overføringer 7 371 6 880 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114

Avskrivninger 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Fordelte utgifter 463 463 461 461 461 461 461 461 461

Sum driftsutgifter 25 281 24 566 24 820 25 210 25 210 25 090 24 385 24 385 24 385

Brutto driftsresultat 18 894 19 633 19 810 19 950 20 200 20 027 19 375 19 375 19 375
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Budsjettet for virksomhet for kultur reduseres fra 21,8 MNOK i 2018 til 19,8 MNOK for 2019. Dette 

skyldes i hovedsak redusert budsjett til voksenopplæring og flyktningtjeneste. Årsaken til at disse 

budsjettene reduseres er at man trolig vil bosette færre flyktninger i 2019 enn de siste årene og at 

regnskapet for voksenopplæringen sannsynligvis vil gi et positivt resultat budsjettmessig.  

Det er lagt inn budsjett til utarbeidelse av bygdebok med avlønning av forfatter som hovedkostnad 

fra og med 2019 og noen år fremover. Dette er et viktig kulturtiltak for bygda på kort og lang sikt. I 

grove trekk gir budsjettforslaget for 2019 gode muligheter for å drive godt kulturarbeid til det beste 

for innbyggerne.  

Kulturskolen jobber godt med utviklingsarbeid, blant annet gjennom implementering av den nye 

rammeplanen. Mindre tiltak for faglig utvikling samt markering av 25-årsjubileum kan gjennomføres 

uten budsjettøkning, men i noe begrenset grad.  

6.9 Virksomhet for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) 
Virksomhet for helse, rehabilitering og omsorg består av institusjon, hjemmetjenesten, tilrettelagte 

tjenester, mottak og utredning og helseadministrasjon (virksomhetsleder og stab/støtte). Det 

kommunale tilbudet for fysio-/ergoterapi, psykisk helse, dagsenteraktiviteten og hjelpemiddellageret 

er også en del av HRO. Administreringen av samarbeidet med de private fysioterapeutene gjøres 

også av HRO. 

Institusjon 

Sykehjemmet gir tjenestene langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningopphold. Det fattes 

enkeltvedtak for alle tjenestene hos Mottak og utredning. Sykehjemmet har pr i dag 51 plasser, hvorav 35 

av plassene er i bruk. I tillegg er det lagt opp til 5 korttidsplasser på dobbeltrom.  

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt 39,98 41,28 

Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester er en døgnbasert tjeneste som yter pleie og omsorg til mennesker som på 

grunn av sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig helsehjelp. Hjemmetjenesten 

består av følgende tjenester; hjemmesykepleien, hjemmehjelp/praktisk bistand, dagsenter for eldre, 

15 omsorgsboliger og trygghetsalarmtjeneste. Tjenesten tildeles individuelt etter søknad hos mottak 

og utredning. Det fattes enkeltvedtak som skal beskrive tjenestetype, omfang og varighet på 

tjenesten. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lovpålagte tjenester som tildeles etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. 

  Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 
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Totalt 26,55 26,55 
 

Tilrettelagte tjenester 

Avdelingens hovedoppgave er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve og bo 
selvstendig å ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Tjenestene fra avdelingen tildeles individuelt etter 
søknad og en faglig vurdering hos Mottak og Utredning. Det fattes deretter enkeltvedtak som 
beskriver tjenestetype, omfang og varighet på hjelpen. Psykisk helse ble flyttet over som en del av 
avdelingen fra januar 2017.  
Tjenester som ytes er: 
 

 Praktisk bistand og opplæring, herunder også brukerstyrt personlig assistanse  

 Samtaler enkeltvis eller i ulike grupper 

 Avlastning 

 Støttekontakt 

 Omsorgslønn 

 Dagsenter og VTA plasser (medfinansiering) 

 

 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt 46,35 47,22 

Mottak og utredning 

Mottak og Utredning 
Virksomheten Helse, rehabilitering og omsorg er organisert som en bestiller/utfører modell. Mottak 

og Utredning er delegert myndighet ved tildeling av samtlige helse om omsorgstjenester i HRO. 

Kontoret har ansatt 2 årsverk.   

Tjenester som tildeles er: 

 helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie 

 psykisk helsearbeid 

 personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring og støttekontakt  

 plass i institusjon, herunder sykehjem  

 brukerstyrt personlig assistanse 

 omsorgslønn  

 avlastning 

 fysioterapi, habilitering/rehabilitering 

 individuell plan  

 parkeringskort  
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 ledsagerbevis 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering  
Mottak og Utredning er vertskap – og har lederansvaret for koordinerende enhet for habilitering og 

rehabilitering. Individuelle planer og etablering av ansvarsgrupper er en del av arbeidet. 

Fysio- ergoterapitjenesten og Hjelpemiddellageret  
Det er 2,2 årsverk for fysioterapeuter og 1 årsverk for ergoterapeut. I tillegg er det ansatt 0,5 årsverk 

for hjemmetrener for Hverdagsrehabilitering. På kommunalt hjelpemiddellager er det en fagarbeider 

i 100 % stilling. 

I budsjett for 2019 planlegges det opprettet en ny stilling for ergoterapeut tilvarende 50 % stilling. 

Omlegging av helse- og omsorgstjenestene med økt fokus på forebyggende tiltak og tjenester er i trå 

med nasjonale føringer og gjenspeiles i samfunnsdelen av Gjerdrums kommuneplan.  

Administrering av Driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter er lagt til enhet forfysio- og 

ergoterapienhet fra 2019. 

For 2019 planlegges det en økning av driftstilskuddet. På denne måten kan de private 

fysioterapeutene øke aktiviteten ved å ta inn flere pasienter og de kommunale fysioterapeutene får 

frigjort tid til blant annet utskrivningsklare pasienter. 

Tjenestetilbud: 
 Individuell og gruppebasert behandling. 

 Veiledning/opplæring av personalet. 

 Tjenesten ytes både i hjemmet, institusjon og hos fysioterapeut. 

 Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler for kompensering av tapt funksjon. 

 Hjelpemiddelsøknader. 

 Hverdagsrehabilitering. 

 Innsatsteam 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt 6,7  7,2 

 

6.9.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Det er utarbeidet felles tabell for hele HRO: 

Politiske vedtak  
overordnede mål og 

strategier 

Virksomhetens bidrag 
overordnede mål og tiltak 
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M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

 
S1.4 Sikre lavterskel tilbud 
på alle relevante områder 
 

 
Videreutvikle kommunen tjenester hvor lavterskel skal være kort vei til 
profesjonell og god hjelp. 

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

 
S2.3 Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale 
tjenester og fritids-tilbud 

 
Utvikle/videreutvikle gode tjenester med mål om aktivitet og 
selvstendighet som sikrer trivsel og livskvalitet. 

M3 Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

 
S3.3 Sikre 
utslippsreduksjon i 
tjeneste- produksjon 

 
Velge miljøvennlige biler ved utskifting av bilparken 
Gode på kildesortering 
Unngå unødvendig bruk av plast og papir 

M5 Felles innsats til innbyggernes beste 

S5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samarbeid og tjeneste 
innovasjon 
 
S5.2 Avklare 
forventninger overfor 
innbyggere, frivillighet og 
næringsliv 
 
S5.3 Styrke samarbeidet 
med frivilligheten og 
næringslivet 
 

Etablere rutiner for samhandling og koordinering for å sikre gode 
pasientforløp 
 
 
Utarbeide og innføre kvalitets-standarder for alle tjenestene som blir tildelt 
i HRO, samt avklaring av mulig innsats fra frivilligheten og næringslivet. 
 
 
Etablere arenaer for samhandling og tjenesteutvikling mellom tjenestene, 
frivilligheten og næringslivet. 

M7:  Gode tjenester for dem som trenger det 

S7.1 Prioritere 
forebygging i ett 
livsløpsperspektiv 
 
S7.2 Utnytte velferds- 
teknologi 
 
 
S7.3 Sikre godt samarbeid 
med familier og 
pårørende 
 
 
 
 
S7.4 Sikre fremtidsrettede 
og bærekraftige tjenester 

Videreutvikle tjenesten rehabilitering/habilitering 
 
 
Videreutvikle dagens tilbud innen velferdsteknologi. 
 
 
 
 
Etablere gode møteplasser for pårørendesamarbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
«Hva er viktig for deg» som metode for utvikling av tjenestetilbudet. 
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Innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet 
 
Revidere og forankre Omsorgstrappen.  
 
LEON-prinsippet blir benyttet i tildeling av tjenestene.  
 
Forebygging og helsefremmende aktivitet vektlegges. 
  

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

 
S8.3 Arbeide med 
effektivisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
S8.4 Faktabasert ledelse 
og styring 
 
 

 
Arbeidsprosesser gjennomgås, ny teknologi vurderes tatt i bruk. 
 
Tjenestetilbudene skal utvikles utfra brukerens behov og tildelte 
økonomiske rammer.  
 
Bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. 
 
 
 
 
Kvalitetssikring av rapporter og tjenestestatistikk 
 
Ta i bruk systemer som sikrer oss gode styringsdata basert på fakta 
 
 

M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

 
S9.1 Rekruttere og 
stimulere til gode fagmiljø 
 
 
 
 
 
 
S9.2 Vektlegge godt og 
inkluderende arbeidsmiljø 
 
 

 
Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. 
 
Utvikle større faglig bredde 
 
Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. 
 
«Heltidsvalget» innføres i alle relevante tjenester 
 
 
Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold 
 
Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og velferdstiltak. 
 
Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, 
organisering, oppgavefordeling og kompetanseutvikling ses i sammenheng 
med HMS-arbeidet. 

M10 Gjerdrum er en digital kommune 

S10.1 Ruste kommunen til 
å utnytte ny teknologi 
innen for alle 

Involvere og motivere ansatte/brukere til å ta i bruk ny teknologi 
Etablere rutiner   
Systematisk opplæring av ansatte/brukere 
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tjenesteområdene 
 
 
S10.2 Delta aktivt i 
digitaliserings- og 
teknologi prosjekter 
 
S10.3 Realisere fordeler 
med ny teknologi 

God implementering 
 
 
Aktive deltagere i prosjekter i regi av Gardermoregionen og DGI. 
 
 
 
Gjennomføre gevinstrealiseringsanalyse ved nye teknologi- prosjekter. 
Aktiv realisering av gevinster. 

 

6.9.2 Økonomi  

 

6.9.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

 
Helse administrasjon 
En heltidskultur er helt avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov. De positive effektene 

ved heltidskultur er bedre kvalitet, effektivitet og har positive innvirkning på arbeidsmiljøet. HRO og 

stab/støtte vil i starte opp en prosess sammen med KS for å utvikle en heltidskultur i Gjerdrum 

kommune. Prosessen starter opp i 2018 og vil pågå inn i 2020. 

En faglig sterk og effektiv demensomsorg er avgjørende for at kommunen skal lykkes med 

eldreomsorgen. Det er et mål i demensplan 2020 at personer med demens skal få mulighet til å leve 

et aktivt liv og pårørende skal gis støtte og avlastning. Dagaktivetstilbud er ett viktig ledd i 

tiltakskjeden til personer med demens og deres pårørende. Dette er en lovfestet plikt fra 2020 om å 

tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens. HRO vil i 2019 se på hvordan vi kan 

organisere våre tjenester og hvordan tjenestetilbudet kan innrettes i Gjerdrum kommune. 

I reformen «Leve hele livet» har ett satsningsområde knyttet til mat og måltider. Målet er å skape 

gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Gjerdrum bo- og behandlingsenter vil fortsette 

dette arbeidet inn i 2019. Målet er at eldre skal få næringsrik mat som ser godt ut, dufter godt og 

smaker godt.  

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -6 715 -5 453 -5 321 -5 321 -5 321 -5 321 -5 321 -5 321 -5 321

Andre salgs- og leieinntekter -386 -450 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360

Overføringer med krav til motytelser -20 707 -18 440 -12 602 -12 602 -12 602 -12 602 -12 602 -12 602 -12 602

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -8

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -27 816 -24 343 -18 283 -18 283 -18 283 -18 283 -18 283 -18 283 -18 283

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 77 343 76 984 72 527 72 527 72 527 72 527 72 527 72 527 72 527

Sosiale utgifter 21 846 24 533 24 347 24 347 24 347 24 347 24 347 24 347 24 347

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 8 118 5 744 5 786 5 786 5 786 5 786 5 786 5 786 5 786

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 7 803 7 539 7 377 7 377 7 377 7 377 7 377 7 377 7 377

Overføringer 1 254 950 1 087 1 087 1 087 1 087 1 087 1 087 1 087

Avskrivninger 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Fordelte utgifter 496 353 353 353 353 353 353 353 353

Sum driftsutgifter 116 888 116 132 111 506 111 506 111 506 111 506 111 506 111 506 111 506

Brutto driftsresultat 89 072 91 789 93 223 93 223 93 223 93 223 93 223 93 223 93 223
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Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet som ble avsluttet i 2018 skal bidra til å redusere 

pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet innfører konkrete 

forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. I 2019 vil HRO jobbe med innsatsområdet som 

omfatter riktig legemiddelbruk i sykehjem. 

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal legge til rette for gode, individuelle behandlingsforløp 

med bedre samhandling og gode overganger mellom ulike tjenester. De tre første pakkeforløpene 

ble lansert i september 2018 og skal tas i bruk fra 1. januar 2019. For pasienter med behov for 

koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig oppfølging før, under og etter 

behandling i spesialisthelsetjenesten. HRO vil i 2018 -2019 se på hvordan arbeidet med koordinering 

skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret. 

Gjerdrum kommune sammen med øvrige ØRU kommuner vil holde seg oppdatert på utviklingen av 

relevant velferdsteknologi samt vurdere teknologiens muligheter, potensiale og mulige gevinster. 

HRO vil i 2018-2018 pilotere løsningen «digihelse» og implementere løsningen i drift etter endt 

pilotering. Hjemmetjenesten er med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet «medisinsk 

avstandsoppfølging». Avstandsoppfølging er bruk av teknologiske løsninger som gjør at pasienten 

kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Ullensaker kommune i samarbeid med 

Gjerdrum kommune har fått prosjektmidler for å gjennomføre dette på vegne av kommunene på 

Øvre Romerike. Prosjektet har oppstart i 2018 og vil strekke seg over en treårs periode. Utprøvingen 

skal gi økt kunnskapsgrunnlag om effekter og gevinster, og synliggjøre hvordan avstandsoppfølging 

som tiltak kan bidra til nasjonale mål i Primærhelsetjenestemeldingen. 

Institusjon 
Det er en økende sykepleiermangel i Norge, og sykehjemmet kan få utfordringer med å rekruttere og 

beholde sykepleierkompetanse i årene fremover. Det er nødvendig å tilby konkurransedyktig lønn for 

å sikre nødvendig sykepleierkompetanse. I tillegg må kommunen legge til rette for 

kompetanseheving gjennom videreutdanning og kursing av ansatte, da behovet for spesialisert 

kompetanse er økt som følge av en betydelig oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjeneste til 

kommune.   

Bemanningen ligger per i dag med ca. 1 årsverk over anbefalingene til Skagerak Consulting. I den 

andre enden ligger avdelingen 1 årsverk under anbefalt på administrasjon. Avdelingens 

budsjettramme ble økt med 2,4 mill. kroner fra revidert budsjett 2017, men rammen tas ned med 1,3 

millioner i 2019 som følge av omorganisering av natt- tjenesten. Pasienter på sykehjem har en mer 

kompleks helsetilstand enn tidligere, som medfører økte krav til kompetanse og ressurser. I enkelte 

perioder vil det være behov for ekstra innleie av personell, som følge av bruk av dobbeltrom og 

ivaretagelse av ressurskrevende brukere i sykehjem. I 2018 har sykehjemmet også tilbudt plasser til 

pasienter med rusproblematikk og psykiske lidelser. Det er behov for å styrke det tverrfaglige 
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samarbeidet med ergo- og fysioterapitjenesten samt psykisk helse for å sikre at pasientene ivaretas 

på et forsvarlig trinn i omsorgstrappen.  

Det jobbes med videreutvikling av dagens løsning innen velferdsteknologi for å møte fremtidens 

behov for sykehjemsdrift.  

I løpet av få år vil antall eldre over 80 år mer enn doble seg, og det er naturlig å tenke at behovet for 

sykehjemsplasser vil øke raskere enn antatt.  

Hjemmebaserte tjenester 
Driften fra 2018 videreføres i 2019. Siden 2017 har det vært en økning med 23 nye brukere i 

hjemmesykepleie, mens vi ser at antatt vedtak på praktisk bistand har vært uendret i samme 

periode. For å utnytte ressursene optimalt gjøres det omdisponering av personell fra praktisk bistand 

og over til hjemmesykepleien.  

Samhandlingsreformen har medført raskere utskrivning enn tidligere, noe som medfører at 

oppgaven er mer komplekse og sammensatte. Det krever at vi stadig har behov for 

kompetanseheving for å kunne møte disse utfordringene.  Til tider vil dette ha innvirkning på drift 

med høyt press i hjemmesykepleien. Vi har som mål for hjemmetjenesten å gi omsorg og hjelp til alle 

innbyggerne slik at de kan bo hjemme lengst mulig. 

I perioder er det behov for innleie av kompetanse gjennom vikarbyrå for å sikre faglig forsvarlige 

tjenester. Årsaken er at vi ikke har klart å rekruttere inn nok vikarer for å i ivareta drift i ferier og ved 

fravær. 

Dagsenteret har hatt en nedgang i antall brukere. Dagtilbud skal være et tiltak i omsorgstrappen som 

bidrar til at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem. I årene fremover forventes det en økning av 

behov for dagtilbud og fra 2020 vil det være pålagt å ha et dagtilbud rettet mot personer med 

demens. 

Hjemmetjenesten jobber med flere innovasjon- og velferdsteknologi prosjekter, som krever 

oppfølging for å sikre god implementering og overføring til drift. Digi helse er ett prosjekt for sikker 

dialog med innbyggerne, medisinsk avstandsoppfølging er et annet prosjekt og er en del av det 

nasjonale velferdsteknologiprogrammet som skal komme med nasjonale føringer etter endt 

prosjektperiode. I tillegg har vi har innført «aktiv forsyning» som skal være med å effektivisere 

arbeidsprosessene innen for bestilling av medisinsk forbruksmateriell. 

Det overføres 2,4 årsverk fra hjemmesykepleien til tilrettelagte tjenester for å ivareta en 

ressurskrevende bruker. Dette vil bli gjort i løpet av 2019, og er således ikke synliggjort i budsjettet 

som legges frem. 
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Tilrettelagte tjenester 
Det er utfordrende å rekruttere vernepleiere/sykepleiere til Gjerdrum og man må fortsette å være 

kreative for at HRO skal være attraktive i forhold til arbeidsmarkedet. Det er forsøkt med 

rekrutteringstilskudd og løft i lokale lønnsforhandlinger for at Gjerdrum skal være konkurransedyktig 

på lønn. Turnus til miljøterapeuter er gjort om til 4.hver helg i slutten av 2017, for å kunne holde på 

fagfolk i de 3 bofelleskapene. HRO skal nå begynne å jobbe mot en heltidskultur, slik mange andre 

kommune også gjør. 

Det benyttes styringsverktøy (EFO; ekstravakt, forskjøvet vakt og overtid) i forhold til å drifte effektivt 

og få større kontroll med økonomien i det daglige i døgndrift. I 2018 tok vi grep i forhold til 

boveiledertjeneste og reduserer den ved å kombinerer dette med andre tjenester, slik at vi kan gi 

tjenester til flere med færre ressurser. Samtidig ser vi at avdelingen øker i forhold til brukerstyrt 

personlig assistent og at avdelingen også får flere brukere innen denne gruppen. Dette er en trend 

som man ser i mange kommuner. 

Budsjettrammen til avdelingen er økt med litt over 1 mill. kroner i forhold til revidert budsjett 2018. 

Økningen skyldes i hovedsak redusert tilskudd fra staten for ressurskrevende tjenester. Det er også 

blitt lagt inn ett årsverk økning i forhold til nytt BPA(brukerstyrt personlig assistent)-vedtak og økning 

i avlastning som kom i 2018.  

Tilrettelagte tjenester samarbeider tett med driftsavdelingene i HRO for å sikre riktig og effektiv bruk 

av ressurser og kompetanse på tvers av avdelingene. Det vil fra 2019 blir flyttet ressurser fra 

hjemmetjenesten til tilrettelagte tjenester pga begge avdelingene ser at dette er en mer 

hensiktsmessig organisering. 

Hos psykisk helsetjeneste satses det nå mer på ulike gruppetilbud enn enkeltsamtaler. Avdelingen 

har høy kompetanse og de har også veiledet andre avdelinger i helse, rehabilitering og omsorg og 

andre virksomheter i kommunen. Det vil fra 2019 innføres pakkeforløp i forhold til psykisk helse. 

Dagsenteret AKS hos psykisk helse og Bjørkestua i forhold til bofellesskapene, har tettere samarbeid 

og drifter kantine sammen hver torsdag. Det er også opprettet en felles leder for dagsentrene og satt 

fokus på nærledelse. Bjørkestua driver også med teater hvor de fleste brukerne deltar eller har en 

eller annen oppgave i forbindelse med dette. Det er også et godt samarbeid mellom Mjølkerampa og 

dagsentrene. Mjølkerampa innehar 10 VTA-plasser som krever 50 % restarbeidsevne. 

I årene fremover vil det være behov for å differensiere hjelpebehovet og hvordan boligene er 

organisert. Avdelingen satser på en mer samlet og målrettet boveiledertjeneste fremover som favner 

ulike brukere. Det jobbes med å se på løsninger for samlokalisering, men foreløpig så er dette ikke 

landet. Det satses også på økt kompetanse og utdannelse av ufaglærte siden brukergruppen i 
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fremtiden vil endre seg og kreve mer kompetanse og mange områder. Det sees også på en del 

løsninger i forhold til velferdsteknologi og innføring av velferdsteknologiens ABC. 

Mottak og utredning 
Den totale rammen for 2019 er videreført fra 2018 og aktiviteten planlegges videreført. 

Saksmengden ved kontoret er imidlertid økende og kontorets tilgjengelige ressurser bør vurderes i 

siste halvdel av økonomiperioden.  

Kommunens fysioterapeuter får stadig flere arbeidsoppgaver som tidligere ble ivaretatt av 

spesialisthelsetjenesten. Dette er i trå med statlige føringer. Hjelpa skal ytes lenger ned i 

omsorgstrappen og pasienten skal bo hjemme lengst mulig. Etterspørselen etter fysioterapi er derfor 

økende.  

Det utvikles stadig nye tekniske hjelpemidler for kompensering av tapt funksjon. Kartlegging, 

utprøving og søknad om tekniske hjelpemidler er ergoterapeutens oppgave. Målet er å bidra til å økt 

livskvalitet for brukeren og redusere behovet for hjelp. 

Behovet for fysio- og ergoterapitjenester forventes derfor å være økende gjennom hele 

økonomiperioden.  

 

6.10 Helse 
Virksomhet 19 Helse, er et samlested for ulike utgifter relatert til kjøp av helsetjenester. Her er 
budsjett for kommuneoverlege, miljørettet helsevern, legevakt, KØH-plasser, LIS1 (tidl.turnuslege), 
sorg- og kriseteamet samt basistilskudd til fastleger.  
 
 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt (kommuneoverlege, 
kommunepsykolog, LIS1, veileder 
for LIS1)  

1,78 3,08 

6.10.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak 
 

overordnede mål  
og  strategier 

 
Virksomhetens ansvar 

 
Overordnet mål og tiltak 

M2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 
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S2.3  Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale 
tjenester og fritidstilbud 

 
 
Tett samarbeid og god dialog med fastlegene for å etterleve, 
tilrettelegge og følge opp fastlegeordningen. 

M5 Felles innsats til innbyggernes beste 

 
S5.1. Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 
 
S5.2. 
Avklare forventninger ovenfor 
innbyggere, frivillighet og 
næringslivet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Utarbeide en overordnet plan for legetjenestene i kommunen 

M7 Gode tjenester for dem som trenger det 

 
S7.4 Sikre framtidsretta og 
bærekraftige tjenester 

 
 
Sikre nok fastleger for befolkningen. 
 
 

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

 
S8.4  Faktabasert ledelse og 
styring 

 
Benytte KOSTRA som et styringsverktøy. 
 
Delta i regelmessige fagråd for legevakt og KØH (kommunal 
øyeblikkelig hjelp) 
 
Administrasjonsråd med rådmenn 2x årlig. 
 

M10 Gjerdrum er en digital kommune 

 
S10.1 Ruste kommunen til å 
utnytte ny teknologi innenfor 
alle tjenesteområder 

 
 
 
Pådriver for å innføre ny teknologi som skaper effektivisering og 
samhandling mellom fastleger og kommune 
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6.10.2 Økonomi for Helse 2019-2025 

 

6.10.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Økningen i budsjett for 2019 som hovedsakelig begrunnet i at det tilsettes en kommunepsykolog i 

100 % stilling og at kommuneoverlegen stilling økes fra 70 % til 100 %. Ullensaker kommune 

(vertskommunen) har varslet økning ifm legevakt og KØH, men dette er ikke godkjent av 

samarbeidskommunene og derfor ikke lagt inn i budsjett. Rådmannen mener at den varslede 

økningen ikke er tilstrekkelig belyst fra vertskommunen. Administrasjonen, i samarbeid med de 

andre deltakerkommunene, planlegger en grundig gjennomgang av årsakene til utgiftsøkningen.  

6.11 Helse og forebyggende tjenester 
Frisklivssentralen, Barnevern, Helsestasjon, skolehelsetjeneste, Helsestasjon for Ungdom (HFU), 

Familieteam og Fysioterapi for barn og unge, Migrasjonshelsesøster og flyktningetjenesten er 

organisert i virksomheten. Flyktningtjenesten sitt budsjett er ikke innarbeidet, og ligger foreløpig i 

kulturvirksomhetens budsjett. Det vil bli gjort etter at 2018-regnskapet er avlagt slik at full historikk 

følger med over til ny virksomhet. Målekortet er oppdatert. 

Virksomheten skal bidra aktivt til at samarbeidet på tvers innenfor kommunen styrkes og at 

samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere utenfor kommunen fungerer godt. Spennet i 

fagområder og brukergrupper i virksomheten er stort, og målet er at en samlokalisering av disse 

tjenestene vil komme kommunens innbyggere til gode. Tidlig innsats er et uttalt fokusområde i hele 

virksomheten.  

Budsjetterte årsverk (antall) 2018 2019 

Totalt 17,39 20,19 

 

6.11.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak  
 

Virksomhetens bidrag 
 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -1 185 -540 -1 460 -800 -800 -800 -800 -800 -800

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 185 -540 -1 460 -800 -800 -800 -800 -800 -800

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 223 1 289 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248

Sosiale utgifter 382 441 741 741 741 741 741 741 741

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 102 371 349 349 349 349 349 349 349

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 7 392 7 793 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311

Overføringer 189 29 19 19 19 19 19 19 19

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 9 288 9 923 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668

Brutto driftsresultat 8 103 9 383 10 208 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868
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overordnede mål og 
strategier 

overordnede mål og tiltak 

M1 Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

 
 
 
S1.1 Gi alle muligheter for 
mestring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1.3 Stimulere til møteplasser 
som skaper tilhørighet 
 
S1.4 Sikre lavterskeltilbud på 
relevante områder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Forebygge utenforskap 
 

 
Fokusere på arenaer for universell forebygging: 
 
Mestring av foreldrerollen - tilby foreldreveiledning og skape gode arenaer 
allerede fra svangerskap, og tidlige barneår.  
 
Gi kommunens innbyggere 0-100 år tilbud om mestringsarenaer knyttet til 
psykisk og sosial helse, fysisk aktivitet og ernæring. 
 
Kvalitetssikre voksenopplæringstilbudet.  
 
Tilrettelegge for flere praksisplasser og arbeidsplasser for flyktninger.  
 
Skape arenaer for å forebygge ensomhet og passive valg blant innbyggere.  
 
 
Gi god informasjon til innbyggere og ansatte om virksomhetens ulike 
lavterskeltilbud. 
 
Benytte eksisterende møteplasser for å nå målgrupper og formidle 
helseopplysning. 
 
Opprettholde lavterskelhenvisning til Frisklivssentralens tilbud. 
 
Sørge for god opplysning om barn og unges rettigheter i tråd med 
barnekonvensjonen.  
 
Gi god informasjon om skolehelsetjenesten og barnevernstjenestens 
tilgjengelighet og ansvarsområder. 
 
 
Revidere prislister i et innenforskapsperspektiv. For eksempel priser på SFO 
for flyktninger, kulturskolepriser, idrettens treningsavgifter/halleie.  Bakgrunn: 
Barnekonvensjonens artikkel 31, «Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å 
delta i kunst og kulturliv.» 
 
 

M2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

 
S2.3 Sikre god livskvalitet 
gjennom kommunale tjenester 
og fritidstilbud 
 
 
 
 

 
Helse og forebyggende tjenester deltar på kommunale arrangementer der det 
er relevant. 
 
Presentere tilbud og utviklingsarbeid i, gjennom positiv markedsføring av tilbud 
i tjenestene på kommunens nettside, i sosiale medier og andre relevante 
medier.   
 
Aktivt delta på arenaer med næringsliv og frivillige lag og foreninger for å 
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videreutvikle samarbeid og tjenestetilbud. 
 
Velge lokale aktører når det er mulig. 
 

M3 Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

 
S3.3 Sikre utslippsreduksjon i 
tjenesteproduksjonen 
 

 
Velge miljøvennlige transportalternativer når det er mulig. 
 
Kildesortere avfall. 
 
Redusere bruk av unødig plast og papir. 
 
 
 

M5  Felles innsats til innbyggernes beste 

 
S5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 5.2 Avklare forventninger 
overfor innbyggere, frivillighet 
og næringsliv 
 
 
 
 
 
 
 
S5.3 Styrke samarbeidet med 
frivilligheten og næringslivet. 

 
Utvikle prosedyrer for samarbeid mellom tjenester som jobber med barn og 
unge, tjenester som jobber med voksne og mellom tjenester som jobber på 
tvers av aldersgrupper. 
 
Gjennomføre, videreutvikle og evaluere obligatorisk opplæring til alle nyansatte 
som jobber med barn og unge – knyttet til sårbare grupper. 
 
Benytte og bidra aktivt inn på arenaer for tverrfaglig samhandling for å nå mål 
om tidlig innsats. 
 
Opprettholde fokus på kontinuerlig tjenesteutvikling, og gode prosesser for 
medvirkning. 
 
Benytte kommunens hjemmesider og ha brosjyrer for å tilby relevant og 
oppdatert informasjon om tilbud på tjenestenivå. 
 
Aktivt delta på arenaer med næringsliv og frivillige lag og foreninger for å 
videreutvikle samarbeid og tjenestetilbud. 
 
Stimulere næringslivet til å bidra sterkere med arbeidstrening og arbeidsplasser 
for flyktninger.  
 
 
Benytte Partnerskapsavtaler for å ha en gjensidig forventningsavklaring i 
samarbeid mellom kommune og frivillige/private aktører/ lag og foreninger.( 3 
års varighet) 
 
 

M6 En god start i livet 

 
S6.1 Prioritere tidlig innsats og 
forebygging 
 
 
 

 
Fokusere på arenaer for universell forebygging 
 
Mestring av foreldrerollen ved å tilby foreldreveiledning og tilrettelegge for gode 
oppvekstsvilkår allerede fra svangerskap, tidlige barneår til ung voksen 
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S6.3 Utnytte teknologiske 
løsninger for velferd, læring og 
kommunikasjon 
 
 
S6.4 Styrke barns medvirkning 
og deltakelse 
 

Aktivt å benytte relevant  
informasjon og undersøkelser som beskriver tendensen/utfordringsbildet blant 
barn og unge.  
Tilbudene planlegges målrettet etter behov. 
 
Prioritere boveiledning og integreringsarbeid høyere innen flyktningtjenesten. 
 
Bedre kartleggingen og tilbudet til flyktningene når de bosettes i kommunen.   
 
 
Aktiv deltagelse inn i prosjekter knyttet til mobile løsninger som sikrer god 
dokumentasjon og medvirkning sett fra et brukerperspektiv. 
 
Jobbe for å ha gode dokumentasjonssystemer som møter tjenestens behov. 
 
Utarbeide dokumentasjon, planer og evalueringer sammen med barn og unge, 
så langt det er mulig (barnets alder tatt i betraktning). 
 
Benytte verktøy for brukerundersøkelser tilpasset målgruppen barn og unge. 
 
Etablere rutiner for å få frem barn og unges stemme, og aktiv medvirkning i 
små og store kommunale planprosesser, som berører barn og unge. 
 
Vurdere å ta med en representant for barn og unge inn i intervjuer til stillinger 
som jobber med barn og unge. 
 

M7 Gode tjenester for dem som trenger det 

 
S7.1. Prioritere forebygging i et 
livsløpsperspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Utnytte velferdsteknologi 
 
 
 

 
Fokusere på arenaer for universell og selektiv forebygging: 
 
Gi sårbare grupper 0-100 år tilbud om mestringsarenaer knyttet til psykisk og 
sosial helse, fysisk aktivitet og ernæring. 
 
Skape arenaer for å forebygge ensomhet og passive valg blant innbyggere. 
 
Benytte eksisterende møteplasser for å nå målgrupper og formidle 
helseopplysning. 
 
Sikre flokkimmunitet gjennom en god vaksinasjonsdekning (dekning over 95%). 
 
Opprettholde lavterskelhenvisning til Frisklivssentralen tilbud. 
 
Etablere tilbud som treffer sårbare grupper, og deres pårørende, med mål om å 
forebygge utenforskap og uhelse. 
 
Utnytte mulighetsrommet og vurdere løsninger som utvikles. 
 
Utdanne innbyggere så de i større grad klarer seg selv, for eksempel eldre via 
frivilligsentral og flyktninger. 
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S7.3  Sikre godt samarbeid 
med familier og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
S7.4 Sikre framtidsretta og 
bærekraftige tjenester 
 
 

Sikre gode prosedyrer for å innhente gyldig og relevant samtykke, som gir 
gode forutsetninger for samarbeid. 
 
Sikre en felles kunnskapsplattform på tvers av tjenester, som legger grunnlag 
for veiledning av familier med ulike behov. 
 
Benytte kommunens hjemmesider og ha brosjyrer for å tilby relevant og 
oppdatert informasjon om tilbud på tjenestenivå. 
 
Ha et sterkt forebyggingsfokus i alle tjenester i virksomheten, prioritere tidlig 
innsats, for å reparere mindre. 
 
Etablere interkommunale samarbeid for å skape et robust barnevern. 
 

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi 

 
S8.1 Gjør klare prioriteringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S8.3 Arbeide med 
effektivisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S8.4 Faktabasert ledelse og 
styring 

 
Prioritere tiltak som når større grupper av befolkningen, og er av 
primærforebyggende karakter. 
 
Prioritere selektiv og indikativ forebygging mot utsatte grupper. 
 
Utarbeide tydelige prioriteringsnøkler for tildeling av tjenester. 
 
Etablere gruppetilbud for å kunne nå større grupper der det er mulig og 
vurderes hensiktsmessig. 
 
 
Utnytte fagsystemet og andre tekniske løsninger fullt ut, for å jobbe smartere. 
 
Å ha oppdaterte prosedyrer i TQM – både for rutiner og avviksmeldinger. 
 
Etablere gruppetilbud for å kunne nå større grupper der det er mulig og 
vurderes hensiktsmessig. 
 
Aktivt benytte LEAN verktøy for å videreutvikle tjenester og jobbe smartere. 
 
Benytte KOSTRA tall for å beskrive tjenesteutvikling og som et styringsverktøy. 
 
Hente ut og benytte interne statistikker tilgjengelig i fagsystemer, for å beskrive 
aktivitetsutvikling i tjenestene. 
( Årsmelding, tertial og månedsrapportering hvis relevant) 
 

M9  Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

 
S9.1 Rekruttere og stimulere til 
gode fagmiljø 
 
S9.2 Vektlegge et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø 
 
S9.4 Drive systematisk 

 
Beskrive behov og mål i tjenesten, og utarbeide kompetanseplan for å møte 
disse. 
 
Gjennomføre gode rekrutteringsprosesser, med fokus på rett kompetanse, 
personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 
 
Fokusere på tjenesteinnovasjon, fagutvikling og godt arbeidsmiljø. 
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kompetanseutvikling  
Å være en attraktiv arbeidsplass som beholder og verdsetter kompetente 
medarbeidere. 
 
Arrangere fagdager og påfyll på tvers på forebyggende side, på tvers mellom 
tjenester og frivillighet. 
 

M10 Gjerdrum er en digital kommune 

 
S10.1 Ruste kommunen til å 
utnytte ny teknologi innenfor 
alle tjenesteområder 
 
 
 
S10.2 Delta aktivt i 
digitaliserings og 
teknologiprosjekter 
 
S10.3 Realisere fordeler med 
ny teknologi 
 
S10.4 Sikre oppdaterte digitale 
kommunikasjonsplattformer 

 
Aktiv deltagelse inn i prosjekter knyttet til mobile løsninger som sikrer god 
dokumentasjon og medvirkning sett fra et brukerperspektiv. 
 
 
 
 
 
Jobbe for å ha gode dokumentasjonssystemer som møter tjenestens behov. 
 
 
Utnytte mulighetsrommet og vurdere løsninger som utvikles. 
 
 
 

 

6.11.2 Økonomi  

 

6.11.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Virksomheten har fra og med 2019 fått styrket til sammen bemanningen med 0,8 årsverk. 0,5 årsverk 

er innenfor barnevern, og 0,3 årsverk er innenfor skolehelsetjenesten. Denne økningen skyldes fokus 

på tidlig innsats, og hvor virksomheten skal jobbe tverrfaglig og målrettet med alle barn om temaet 

«En barndom uten overgrep». Målet er å gi barn og unge kunnskap om dette viktige temaet, og gi de 

kjennskap til hvem de kan ta kontakt med for å snakke om vanskelige ting i livet. Ved å gi barn og 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -56

Andre salgs- og leieinntekter -271 -219 -219 -219 -219 -219 -219 -219 -219

Overføringer med krav til motytelser -4 865 -4 621 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -293

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 485 -4 840 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 12 449 13 934 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380

Sosiale utgifter 3 344 3 864 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 333 1 869 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 838 6 751 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522

Overføringer 455 815 794 794 794 794 794 794 794

Avskrivninger

Fordelte utgifter 20 49 49 49 49 49 49 49 49

Sum driftsutgifter 24 439 27 282 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724

Brutto driftsresultat 18 955 22 442 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539
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unge denne kunnskapen, ønsker tjenestene å komme tidlig inn i saker, for å styrke familier som 

trenger veiledning og hjelp. 

Barnevern: 

Barnevernet har de to siste årene hatt en økning i antall alvorlige saker, som har resultert i flere saker 

med omfattende tiltak. For rammen fra og med 2019 er dette tatt hensyn til, slik at man i 

økonomiplanperioden vil ha en forsvarlig drift innenfor tjenesten. For barnevernstjenesten vil 

fokusområdene være tidlig innsats, mer tilgjengelighet, større fokus på opplæring, råd og veiledning 

av ansatte innenfor kommunens ulike tjenesteområder. Dette vil føre til at barnevernet vil komme 

tidligere inn i saker, og at barnevernet er i stand til å fylle behovet for tenester til rett tid og med en 

god faglig forsvarlighet.  

 

For 2019 vil barnevernets hovedsatsinger være: Tidlig innsats - samarbeid på tvers – 

kompetansehevende tiltak og internkontroll (oppfølging av prosedyrer i TQM/avvikshåndtering) . 

Helsestasjon: 

Helsestasjonen har gjennom nasjonale retningslinjer for helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon fått strengere krav til kvalitetskontroll, ledelse og samarbeid med barnehager og skoler, 

samt oversikt over befolkningens helsetilstand for å kunne forebygge på aktuelle områder. Det er en 

begrenset ressurs knyttet til ledelse på helsestasjonen, derfor har implementering av nasjonale 

retningslinjer tatt lengre tid i Gjerdrum, og er således ikke implementert i den utstrekning som er 

forventet. 

Fokusområdene til helsestasjonen i økonomiplanperioden vil være tidlig innsats og samarbeid på 

tvers for å imøtekomme de nasjonale retningslinjene. 

I løpet av 2019 vil det i tillegg arbeideres videre med å se på ulike løsninger i forhold til 

samlokalisering av tilhørende tjenester. Dette vil forenkle og effektivisere en del prosesser innenfor 

de ulike tjenesteområdene i kommunen. 

Frisklivsentral: 

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste, rettet mot kommunens 

innbyggere i alderen 0 -100 år. Frisklivssentralen drifter flere større prosjekter, og har siden 2016 

vært stabilt minimum 1,8 årsverk inkludert prosjektstilling. Stillingene er fordelt på 2-3 ansatte. Det 

er avsatt 1,3 årsverk til Frisklivssentralen i budsjett for 2019, samme nivå som i 2018. Tilbud som er å 

anse som ordinær drift, blir finansiert gjennom eksterne prosjektmidler.  

Frisklivssentralen jobber med individuelle helsesamtaler, og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk 

aktivitet, ernæring, snus og røykeslutt, søvn, samt tilbud rettet mot personer med lettere psykiske 

plager. 
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I 2017 var det registrert en økning på 61% aktiverte resepter, med 221 aktive resepter. 

Virksomhetsområdet har stor aktivitet og driver kontinuerlig med utviklingsarbeid. Frisklivssentralen 

utvikles i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og er et viktig supplement til andre tjenester. 

For å kunne opprettholde aktiviteten i hele økonomiplanperioden, forutsettes det at man vil få 

tilsvarende eksterne inntekter.  

Flyktningetjenesten : 

Flyktningetjenesten vil med fra og med budsjettåret 2019 flyttes fra kultur, til virksomhet for helse og 

forebyggende tjenester.Ved å gjøre denne interne flyttingen mener administrasjonen vil man 

optimalisere tjenesten, og legge til rette for bedre samhandling med andre tjenesteområder .  

Tjenesten består i dag av 2 flyktningkonsulenter i henholdsvis 80 % og 70%, samt 

migrasjonshelsesøster, som er organisert under helsestasjonen i 60% stilling.  

Det knytter seg en stor usikkerhet til hvor mange flyktninger som bosettes fra år til år, da dette 

bestemmes av behov knyttet til antall asylsøkere som får oppholdstillatelse, familiegjenforeninger og 

myndighetenes bestemmelser om mottak av kvoteflyktninger. Flyktningetjenesten har per oktober 

2018 bosatt 6 familiegjenforente flyktninger, mens vi i 2017 og 2016 tok imot henholdsvis 11 og 21 

flyktninger. 

Den økonomiske rammen er i hovedsak videreført fra 2018. Flyktningetjenesten legger opp til en 

nettoinnvandring på syv personer til neste år, som er i tråd med IMDIs retningslinjer.  

6.12 NAV 
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. 

NAV skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende 

arbeidsmarked. NAV skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å 

stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, 

svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. 

Generelt er NAVs hovedoppgave å aktivt bruke tilgjengelige virkemidler for å få brukerne ut i arbeid 

og aktivitet. Dette krever at brukerne får tilpasset bistand ut fra individuelt 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 (boveiledertjenesten) og gir økonomisk 
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gjeldsrådgivning til kommunens innbyggere. Tjenesten omfatter også behandling av bostøtte og 

lån/tilskudd fra husbanken.  

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte 
årsverk 2019 

Ant. ansatte 8,8 8,8 

 

6.12.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak 
overordnede mål og 

strategier 

Virksomhetens bidrag  
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

1.1 Gi alle muligheter for 
mestring  

Vi gir mennesker muligheter 

1.4 Tilby lavterskeltilbud på 
alle relevante områder  

 
 

Tilby Boveiledertjeneste, Økonomisk rådgiving og 
Kvalifiseringsprogram  

M5: Felles innsats til innbyggernes beste 

5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

Utvikle kultur for kvalitet og tydelighet  
 

5.2 Avklare forventninger 
overfor innbyggere, 
frivillighet og næringsliv 

Bedre brukermøter  
 

5.3 Styrke samarbeidet med 
frivilligheten og næringslivet 

Bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester fra NAV og i 
samarbeid med andre aktører 

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi 

8.1 Gjøre klare prioriteringer Tydelig, tilstede og løsningsdyktig 

 

6.12.2 Økonomi  

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -1 517 -975 -989 -989 -989 -989 -989 -989 -989

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -7

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 524 -975 -989 -989 -989 -989 -989 -989 -989

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 330 4 876 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985

Sosiale utgifter 1 193 1 480 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 593 232 243 243 243 243 243 243 243

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 581 520

Overføringer 2 942 3 449 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 9 640 10 557 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220

Brutto driftsresultat 8 116 9 582 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231
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6.12.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Driften videreføres i hovedsak fra 2018 til 2019. Dersom det skulle oppstå uforutsette ting, som f.eks 

store endringer i arbeidsmarkedet, økt ledighet med konsekvenser for lokale bedrifter, kan dette bli 

en utfordring for kommunen.  

6.13 Eiendom 
Eiendomsforvaltningen skal bidra til at kommunens eiendommer og bygningsmasse til enhver tid er 

tilpasset kommunens primæroppgaver, og gi brukerne gode rammevilkår og effektive bygg til lavest 

mulig kostnad. Oppgavene inkluderer forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale eiendommer. 

Anskaffelse, utvikling og salg av kommunale eiendommer og gjennomføring av byggeprosjekter.  

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt 7,95 8,35 

 

6.13.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak 
overordnede mål og 

strategier 

Virksomhetens bidrag 
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

1.1 Gi alle muligheter for 
mestring  

Tilpasse kommunale boliger etter individets behov 

1.3 Stimulerer til 
møteplasser som skaper 
tilhørighet  

 
 

Tilrettelegge for kommunale bygg som imøtekommer sosiale 
arenaer  

1.5 Forebygge utenforskap  
 

Tilrettelegge for, drifte og vedlikeholde kommunale boliger slik at de 
ser like ut som resten av bebyggelsen  

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

3.3 Arbeide for 
utslippsreduksjon i 
tjenesteproduksjonen 

 
Tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger på kommunale bygg 
(eks. energibrønner, solenergi). 
Tilrettelegge for bærekraftige tekniske løsninger (eks. 
overvannsanlegg/regnbed med anretning av trær). 
Påse at alle krav i utslippstillatelsen for avløp overholdes. 
Påse at alle krav i drikkevannsforskriften overholdes. 

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 

4.1 Videreføre satsing på 
sentrumsutvikling i Ask 

Tilrettelegge for arealkrevende overvannsanlegg. 

M5: Felles innsats til innbyggernes beste 

5.1 Vektlegge tverrfaglig Planlegge for at investeringer, drift og vedlikehold av bygg og 



 

Gjerdrum kommune 

 

 

 

 Rådmannens budsjettforslag  
Økonomiplan 2019–2025 – Budsjett 2019 

 

Side 77 av 129 
 

 

 

samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

infrastruktur (vei, vann og avløp) skal kunne gjøres på en bærekraftig 
og effektiv måte. 

M10: Gjerdrum er en digital kommune 

10.4 Sikre oppdaterte 
digitale 
kommunikasjonsplattformer 

Inneha et FDV-system og kartverk, som sikrer tilgang på digitale data 
og oppgaver innen kommunale eiendommer, vei, vann og avløp. 
Optimalisere bruken av driftsovervåkingssystemet for vann og avløp. 

 

6.13.2 Økonomi 

 

6.13.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Etter at Gjerdrum kommune overtok eierforholdet til Gjerdrum kulturhus, har dette medført et 

større drifts- og vedlikeholdsansvar for virksomheten.  

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. 

For å gi brukerne gode rammevilkår må et godt bygningsvedlikehold opprettholdes, så det er vår 

overordnede målsetting å drive godt, verdibevarende vedlikehold tilpasset eiendomsforvaltningens 

langsiktige karakter. Eiendomsforvaltningens første mål i den retning er å etablere et bygningsvedlikehold 

som er bedre enn hos sammenlignbare kommuner i Akershus. Derfor er det blant annet lagt inn avsetning 

til disposisjonsfond for periodisk vedlikehold for å møte topper senere år til større utskiftinger av tekniske 

anlegg og lignende. 

Videre har eiendomsforvaltningen målsetting om at driftskostnader for kommunens bygningsmasse skal 

være lavere enn gjennomsnitt for kommuner i Akershus. Her vil driftsavdelingens egeninnsats til 

bygningsvedlikehold være viktig, men de avgjørende tiltakene er å utføre besparende tiltak i 

bygningsmassen, som for eksempel tiltak innen energieffektivisering. 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -7 432 -7 904 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444

Overføringer med krav til motytelser -3 881 -2 524 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -11 314 -10 428 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 235 4 282 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706

Sosiale utgifter 1 080 1 270 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 17 009 17 037 17 601 17 601 19 906 22 211 27 122 27 122 27 122

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 598 450 469 469 469 469 469 469 469

Overføringer 3 959 2 485 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759

Avskrivninger 16 274 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190

Fordelte utgifter -430 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609

Sum driftsutgifter 42 725 42 105 44 583 44 583 46 888 49 193 54 104 54 104 54 104

Brutto driftsresultat 31 411 31 677 32 380 32 380 34 685 36 990 41 901 41 901 41 901
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Som en del av vurderingen av nye arealer for virksomhet for helse og forebyggende, er det inngått en 

intensjonsavtale om planleggingskostnadene for tilpasning/ombygging av arealene i Askheim 1. En 

eventuell avtale er ikke inkludert i budsjettet. Administrasjonen har av den grunn satt på vent en planlagt 

og budsjettert ombygging av en leilighet i det gamle bankbygget og en ombygging i Herredshusets 

førsteetasje.  

Det gamle avløpsrenseanlegget er delvis bygd om til ny driftsavdeling for Tekniske tjenester. 

Administrasjonsdelen ble ferdigstilt ved årsskifte 2017/2018. Ombyggingene gjennom 2018 har blant 

annet omfattet gjenstøping av bassengene, vask og maling, innflytting av utstyr og tilpasse rampe for 

innkjøring. Ombyggingen vil fortsette i 2019 med hensyn til blant annet tilpasninger i forhold til ren 

(vann) og uren (kloakk) sone. Dagens bruk av driftsavdelingen og skille på type arbeidsoppgaver tar 

ikke hensyn til dette kravet. 

6.14 Kommunalteknikk 
Virksomhetens ansvarsområder er sammensatt av selvkostområdene feiing, renovasjon, vann, avløp 

og tømming av slam, samt veg og trafikksikkerhetstiltak. Videre har virksomheten oppfølgingsansvar 

av ROAF vedrørende avfallshåndtering og ØRB vedrørende brann- og feiertjenester. 

Hovedarbeidsoppgavene omfatter planlegging, drift og vedlikehold av kommunens vann- og 

avløpsledningsnett samt kommunale veger. Videre arbeider enheten med opprydding i private 

avløpsløsninger i spredt bebyggelse. 

Kommunalteknikk ivaretar myndighetsutøvelse og saksbehandling etter følgende lovverk; Vegloven, 

vegtrafikkloven- § 4, lov om motorferdsel i utmark og vassdrag- §6, lov om kommunale vass- og 

kloakkavgifter, drikkevannsforskriften, forurensingsloven med tilhørende forskrifter. I tillegg ivaretar 

kommunalteknikk myndighetsutøvelse og saksbehandling i forbindelse med utslippstillatelsen for 

avløp. 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt, Komtek 0,70 0,60 

Totalt, VAR selvkost 4,8 5,0 

 

6.14.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

 
Politiske vedtak  

overordnede mål og 
strategier 

Virksomhetens bidrag  
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

1.1 Gi alle muligheter for Tilpasse kommunale boliger etter individets behov 
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mestring  

1.3 Stimulerer til 
møteplasser som skaper 
tilhørighet  

 
 

Tilrettelegge for kommunale bygg som imøtekommer sosiale 
arenaer  

1.5 Forebygge utenforskap  
 

Tilrettelegge for, drifte og vedlikeholde kommunale boliger slik at de 
ser like ut som resten av bebyggelsen  

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

3.3 Arbeide for 
utslippsreduksjon i 
tjenesteproduksjonen 

 
Tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger på kommunale bygg 
(eks. energibrønner, solenergi). 
Tilrettelegge for bærekraftige tekniske løsninger (eks. 
overvannsanlegg/regnbed med anretning av trær). 
Påse at alle krav i utslippstillatelsen for avløp overholdes. 
Påse at alle krav i drikkevannsforskriften overholdes. 

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 

4.1 Videreføre satsing på 
sentrumsutvikling i Ask 

Tilrettelegge for arealkrevende overvannsanlegg. 

M5: Felles innsats til innbyggernes beste 

5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

Planlegge for at investeringer, drift og vedlikehold av bygg og 
infrastruktur (vei, vann og avløp) skal kunne gjøres på en bærekraftig 
og effektiv måte. 

M10: Gjerdrum er en digital kommune 

10.4 Sikre oppdaterte 
digitale 
kommunikasjonsplattformer 

Inneha et FDV-system og kartverk, som sikrer tilgang på digitale data 
og oppgaver innen kommunale eiendommer, vei, vann og avløp. 
Optimalisere bruken av driftsovervåkingssystemet for vann og avløp. 

 

6.14.2 Økonomi  

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -5 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Overføringer med krav til motytelser -603 -687 -557 -557 -557 -557 -557 -557 -557

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -608 -698 -568 -568 -568 -568 -568 -568 -568

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 379 408 371 371 371 371 371 371 371

Sosiale utgifter 93 134 117 117 117 117 117 117 117

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 399 2 399 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 4 250 4 863 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096

Overføringer 605 687 557 557 557 557 557 557 557

Avskrivninger 587 587 587 587 587 587 587 587 587

Fordelte utgifter -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Sum driftsutgifter 8 312 9 038 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463

Brutto driftsresultat 7 704 8 340 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895
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6.14.3 Kommentarer økonomisk ramme - Kommunalteknikk 2019-2025 

På kommunale veier er det et etterslep knyttet til vedlikehold. Det er behov for betydelig lapping og 

ny asfaltering. De økonomiske forutsetningene som ligger til grunn i økonomiplanperioden, gir 

grunnlag for et minimum av nødvendig vedlikehold, men er ikke tilstrekkelig til å dekke opp det 

etterslep som er dokumentert i Hovedplan vei.  

6.14.4 Økonomi selvkostområdet kommunalteknikk  

 

6.14.5 Kommentarer økonomisk ramme - Selvkosttjenester kommunalteknikk 2019-

2025 

Avløp  

Drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett og pumpestasjoner er et viktig satsningsområde, 

med bakgrunn i et dokumentert etterslepet. Dette omfatter nødvendige investeringer, herunder 

minimum utskifting av 1 % av ledningsnettet årlig. Formålet er å begrense innlekking av 

fremmedvann, som vil redusere volumet av avløpsvann sendt til avløpsrenseanlegget MIRA. 

Kostnadene til rensing av avløpsvann vil dermed reduseres. Oppgradering av ledningskartverk er også 

et satsningsområde i planperioden.  

Da Gjerdrum kommune ble tilkoblet MIRA med avløp ble de fleste av forutsetningene i den gjeldende 

Hovedplan avløp og vannmiljø (2012-2024) endret, så det vil bli satt i gang arbeid med ny Hovedplan 

avløp og vannmiljø i 2019. Ihht ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen (2018) er det også satt en frist 

til 01.04.2020 til å ha Hovedplan avløp og vannmiljø ferdig vedtatt. 

Kommunen har siden 2010 og frem til 2016 opparbeidet betydelig fondsmidler, ved å holde gebyrene 

høyere enn hva selvkostregnskapet skulle tilsi, for å utjevne avgiftsøkningene da nytt renseanlegg ble 

satt i drift.  Avsatte fondsmidler har blitt brukt fra 2017 og er planlagt brukt opp i 2023.  

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -28 849 -31 259 -35 981 -39 088 -42 380 -43 546 -45 098 -45 564 -46 044

Overføringer med krav til motytelser -143 -32

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -132

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -29 123 -31 291 -35 981 -39 088 -42 380 -43 546 -45 098 -45 564 -46 044

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 848 2 551 3 329 3 434 3 542 3 652 3 765 3 831 3 948

Sosiale utgifter 798 886 970 970 970 970 970 970 970

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 167 4 162 5 072 5 192 5 331 5 171 5 587 5 728 5 890

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 14 365 22 775 22 468 22 810 23 161 23 521 23 890 24 268 24 655

Overføringer 23 32

Avskrivninger 5 461 4 998 4 763 5 042 5 344 5 346 5 661 5 613 5 553

Fordelte utgifter 1 274 1 095 1 382 1 401 1 422 1 444 1 466 1 489 1 512

Sum driftsutgifter 30 935 36 499 37 984 38 849 39 770 40 104 41 339 41 899 42 528

Brutto driftsresultat 1 812 5 208 2 003 -239 -2 610 -3 442 -3 759 -3 665 -3 516
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Vann 

Gjerdrum kommune ble tilkoblet vann fra NRV i mai 2018, og det ble opprettet en styringsgruppe 

med deltakere fra NRV og Gjerdrum kommune i den forbindelsen. Det vil bli satt i gang arbeid med 

ny Hovedplan vann i 2019 da de fleste av forutsetningene i den gjeldende planen er endret. Det 

legges opp til at denne samkjøres med NRV slik de andre eierkommunene gjør, og at denne rulleres 

sammen med NRV sin Hovedplan neste gang. 

For å redusere lekkasjer bør ledningsnettet utskiftes med minimum 1 % utskifting pr. år med 

hovedfokus på ledningsnett og kummer i 2019. 

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 2021 for å unngå sanksjoner fra 

ESA. Det er tre hovedområder med fokus for kommunene: landbruk, kommunale renseanlegg og 

mindre private renseanlegg (spredt avløp). 

Det er også her blitt opparbeidet et selvkostfond, som vil bli brukt for å utjevne økningene i gebyrene 

innenfor vann. I 2021 er det planlagt at dette fondet er brukt opp. 

Renovasjon 

ROAF interkommunale avfallsselskap utfører renovasjonstjenestene på vegne av kommunen.   

Renovasjonsgebyret er bestemt ut fra driftstilskudd og administrative utgifter.   

Feiing  

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) er et heleid interkommunalt selskap for kommunene på øvre 

Romerike (Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Nes og Gjerdrum).  Selskapet erstattet 

Gardermoen Interkommunale Brannvesen (GRIB).  

Gebyrene er bestemt ut fra driftstilskudd og administrative utgifter. 

6.15 Plan, oppmåling og byggesak 
Hovedarbeidsoppgavene omfatter behandling av: kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, 

bygge- og delesaker, forvalte kommunens kartverk og oppmåling. Myndighetsutøvelsen og 

saksbehandlingen følger følgende lovverk; Plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven, 

forvaltningsloven, offentlighetsloven. 

 Ant. Budsjetterte årsverk 
2018 

Ant. Budsjetterte årsverk 
2019 

Totalt POB 1,6 2,3 

Totalt selvkost 3,85 2,85 

 



 

Gjerdrum kommune 

 

 

 

 Rådmannens budsjettforslag  
Økonomiplan 2019–2025 – Budsjett 2019 

 

Side 82 av 129 
 

 

 

6.15.1 Virksomhetens bidrag til kommuneplanens mål og strategier 

Politiske vedtak   
overordnede mål og 

strategier 

Virksomhetens bidrag  
overordnede mål og tiltak 

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 

S1.2 Sørge for universell 
utforming 

 

 

Sikres gjennom håndhevelse av lovkrav og planbestemmelser 

S1.3 Stimulere til møteplasser 
som skaper tilhørighet  
 

 
 

Sikres gjennom planprosesser hvor temaet møteplasser er 
inkludert. 
 

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum 

S2.1 Styrke Gjerdrums 
identitet 

Sikres gjennom planprosesser. Virksomheten tilrettelegger for bred 
medvirkning for at innbyggerne skal få eierskap til utviklingsplaner 
og kommunale prosjekter 

  
 

S2.2 Skape attraktive og gode 
bo- og næringsmiljø 

Sikres gjennom planprosesser. Ekstern kompetanse og erfaring fra 
kommuner/firmaer med særlig kunnskap om bymiljøer innhentes 
for å kvalitetssikre planene. 

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 

S3.1 Sikre gode muligheter for 
miljøvennlig transport, 
gjennom gange, sykling og 
kollektivt 

Sikres gjennom planprosesser og god dialog med andre 
myndigheter, herunder ruter og statens vegvesen. Eksiterende 
traséer for gående kartlegges og videreføres i nye planer. 

  
 

S3.4 Stille ambisiøse miljøkrav 
til utbyggere 

Forutsetter gode planbestemmelser som stiller strengere miljøkrav 
enn overordnet regelverk (teknisk forskrift). F.eks bestemmelser 
om passivhus eller aktivhus, tilrettelegging for fjernvarme etc. 

 
 

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 

S4.1 Videreføre satsing på 
sentrumsutvikling i Ask 

Sikres gjennom effektive planprosesser og god dialog med 
innbyggere 

 
 

S4.2 Legge til rette for en 
differensiert og mangfoldig 
boligstruktur 

 
Sikres gjennom gode planprosesser, og en styrt planprosess hvor 
kommunen stiller klare krav til utbyggere. Krever også god dialog 
med overordnede myndigheter gjennom deltagelse i relevante 
planforum. 
 

 

S4.3 Etablere en grense for 
framtidig utbygging 

 
Sikres i kommuneplanrullering 

 

S4.4 Ta vare på matjorda  Streng holdning til omdisponering for å unngå redusert dyrket areal 
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 Konkrete planbestemmelser for å ta vare på matjord der du\yrket 
mark bygges ned 
 

S4.5 Sikre arealer for god 
næringsetablering 

Forutsetter god dialog med andre myndigheter i planprosesser 

M5: Felles insats til innbyggernes beste 

S5.1 Vektlegge tverrfaglig 
samhandling og 
tjenesteinnovasjon 

Tett samarbeid med tekniske tjenester 
 

 

S5.2 Avklare forventninger 
overfor innbyggere, frivillighet 
og næringsliv 

Legge til rette for og stimulere til medvirkning i alle relevante 
planprosesser 

 
 

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi 

S8.3 Arbeide med 
effektivisering 

Utnytte digitale løsninger 
Automatisere flest mulige oppgaver. 

S8.4 Faktabasert ledelse og 
styring  
 

Kostra-tall må være riktige 

M9: Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass 

S9.1 Rekruttere og 
stimulere til gode fagmiljø 

Tilrettelegge for kurs, seminar og samhandling med andre fagmiljøer 
 

S9.2 Vektlegge godt og 
inkluderende arbeidsmiljø  
 

 

M10: Gjerdrum er en digital kommune 

S10.1 Ruste kommunen til å 
utnytte ny teknologi 
innenfor alle 
tjenesteområder  
 

Anskaffe ny teknologi og sørge for at dette implementeres og tas i 
bruk.  

S10.2 Delta aktivt i 
digitaliserings- og 
teknologiprosjekter  
 

POB har deltagelse i prosjekt for anskaffelse av nytt SAK/Arkiv 
system. 

S10.3 Realisere fordeler 
med ny teknologi  
 

Prosedyrer og rutiner tilpasses ny teknologi. 

S10.4 Sikre oppdaterte 
digitale 
kommunikasjonsplattformer 

 
Oppdatering av nettsider i samarbeid med andre kommuner 
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6.15.2 Økonomi  

 

6.15.3 Kommentarer til økonomisk ramme 2019–2025 

Det forventes ikke økt inngang av byggesaker eller private reguleringsforslag. Virksomheten får flere 

planoppgaver på grunn av overføring av oppgaver som tidligere er løst av annen stilling 

(samfunnsutvikler) eller innleid bistand. 

6.15.4 Økonomi for Plan, oppmåling og byggesak selvkost  

 

6.15.5 Kommentarer økonomisk ramme selvkost POB 2019-2025 

Det forventes et stabilt aktivitetsnivå fremover innenfor selvkostområdet, med liten til ingen økning. 

Detaljplaner 

Det forventes en begrenset inngang på nye detaljreguleringssaker, pga pågående 

kommuneplanrullering.  Forventet inntekt er nedjustert og bemanning er flyttet over til offentlig 

regulering/kommunale plansaker, da hovedvekten av planoppgaver ligger på det området. 

Private detaljplaner: Status 2018 Forventet 2019 

Skiarena (Marka) Ingen fremdrift På vent ( 

Fjellgrinda (belstadsvingen) Oppstart varslet Vedtak 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270

Overføringer med krav til motytelser -137 -78 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -137 -78 -334 -334 -334 -334 -334 -334 -334

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 772 932 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433

Sosiale utgifter 233 324 480 480 480 480 480 480 480

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 430 676 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 104 78 64 64 64 64 64 64 64

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 1 540 2 010 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048

Brutto driftsresultat 1 402 1 932 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -3 579 -6 102 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784

Overføringer med krav til motytelser -264 -213 -264 -264 -264 -264 -264 -264 -264

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -3 843 -6 315 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 211 2 346 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678

Sosiale utgifter 672 750 567 567 567 567 567 567 567

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 782 489 404 404 404 404 404 404 404

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 145 231 167 167 167 167 167 167 167

Overføringer 319 213 177 177 177 177 177 177 177

Avskrivninger

Fordelte utgifter 926 660 921 921 921 921 921 921 921

Sum driftsutgifter 5 054 4 689 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914

Brutto driftsresultat 1 211 -1 626 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134
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Bekkeberget Hage (ny) Under behandling Vedtak vår 2018 

Byggesaker 

Virksomheten har mer bemanning enn det er behov for. Bemanningen vil derfor nedskaleres i 2019.. 

Gebyrsatser holdes på et jevnt nivår fordi de må dekke opp for akkumulert underskudd med kr 

550.000 hvert år. Gebyrene for byggesak er justert opp med 5 til 10 % avhengig av type byggesak. 

Det er i tillegg lagt inn et grunngebyr for hver byggesak. 

Kart og oppmåling 

Virksomheten har tilstrekkelig kapasitet fremover. Forventet gebyrinntekt er nedjustert fra tidligere 

år. 
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7 Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden 

  

Prosjektnr Beskrivelse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

6010 KV1-KV5 18 300 19 000 18 750 0 0

99999999 Refusjon MVA -3 660 -3 800 -3 750 0 0

6800 Anleggsbidrag Ask -15 300 -20 700 -10 900 -6 100 -6 100

6901 Avsetning til  fond 2 910

6902 Bruk av fond -2 910

Lån -2 250 8 410 -4 100 6 100 6 100

Delsum områdeplan Ask 0 0 0 0 0 0 0

5693 Høydebasseng vann 3 000 6 000 3 000

5715 Utskifting av vannmålere 1 600 800 350 150

Delsum vann 1 600 3 800 6 350 3 150 0 0 0

5636 Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp 1 000 5 000 4 000

5707 Opprydding av spredt avløp - stikkledninger 2 000 2 000 2 000

5723 Hjullaster 500

Delsum avløp 3 500 7 000 6 000 0 0 0 0

5705 Gang/sykkelsti Solheim-Ask 1 000 500

Delsum veg 0 1 000 500 0 0 0 0

5444 Oppgradering kommunale bygg 500 500 500 500 500 500 500

5727 Flyktningsbolig/gjennomgansbolig vanskeligstilte 5 000 2 700 5 000 2 700 5 000 2 700 5 000

5708 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til  bioolje 700

5711 Gjerdrum kulturhus 1 000

5684 Inventar kommunale bygg 300 300 300 300 300 300 300

5668 Utvikling sentrumseiendommer 250

5471 Oppgradering, solcelleenergi kommunale bygg 500

5728 Oppgradering av Herredhuset - bygging av nye kontorer 1 000

5724 Flerbrukshall 4 500 109 000 54 400

5725 Svømmehall 700 39 800 65 500

Delsum eiendom 13 750 113 200 100 000 69 000 5 800 3 500 5 800

KLP Egenkapitalti lskudd 950 950 950 950 950 950 950

5189 IT-plan 1 000 600 600 600 600 600 600

5717

Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 

Gjerdrum kirke 1 260

5718 Oppgradering varme Gjerdrum krike 700

5719 Oppgradering varme Heni kirke 1 150

5720 Oppgradering driftsbygning Heni kirke 670

5726 Mobile heiser institusjon 400

Delsum diverse 3 610 2 250 2 700 2 220 1 550 1 550 1 550

Overføring fra drift ti l  investering -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950

Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger -400 -400 -400

Tilskudd husbanken flyktninger -500 -500 -500 -500 -500 -500

99999999 Refusjon MVA -3 472 -23 290 -20 640 -14 244 -1 470 -1 010

Spillemidler, flerbrukshall og svømmehall -17 000 -21 000

Bruk/avsetning ubundne investeringsfond -5 500 -5 000 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000

Lån -11 638 -97 510 -91 060 -56 676 13 970 19 410 -5 400

Delsum finansiering: -22 460 -127 250 -115 550 -74 370 -7 350 -5 050 -7 350

Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask) 22 460 127 250 115 550 74 370 7 350 5 050 7 350

Investeringsplan for Gjerdrum kommune 2019-2025 Alle tall i 1000
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7.1 Forklaringer til de enkelte investeringsposter 

7.1.1 Områdeplan Ask sentrum 

Alle tall som gjelder felles infrastrukturinvesteringer i henhold til områdeplanen for Ask sentrum har 

stor usikkerhet spesielt med hensyn på tidsfasing. 

6010 KV1-KV5 

Investeringskostnaden for bygging av KV1-KV5,omkjøringsveg Fjellvegen/Nystulia samt 

tverrforbindelser, i henhold til områdeplanen for Ask-sentrum. 

7.1.2 Vann 

5693 Høydebasseng vann 

Ask kommunale vannverk har i dag to høydebasseng a 600m3 dvs. 1200m3 vann magasinert. Dette 

holder til ca. 24 timer forbruk ved eventuell redusert produksjon/produksjonsstans. For å møte 

økningen i antall innbyggere med sikker vannforsyning, vil det bli nødvendig å etablere et nytt 

høydebasseng. Det utarbeides en plan om eventuelt behovet for et høydebasseng til. 

5715 Utskifting av vannmålere 

Gjerdrum kommunale vannverk installerte vannmålere på alle eiendommer i 2006, disse må nå 
skiftes ut. Arbeidet med kartlegging er igangsatt. Arbeidet skal utføres i løpet av 2019 – 2022. Det 
jobbes også med å utrede muligheten for elektroniske vannmålere, som fjernoverfører dataene. 
 

7.1.3 Avløp 

5636 Solheim – Ask – forstudie avløp 

Forprosjekt for avløpssanering av Solheimfeltet er gjennomført. Rapporten anbefaler tilknytning til 

kommunalt ledningsnett. Det skal gjennomføres en detaljprosjektering og en supplerende 

grunnundersøkelse. Detaljprosjekteringen og grunnundersøkelsen vil vise kostnader og metode for 

bygging av avløpsanlegget. 

5707 Opprydding av spredt avløp – stikkledninger 

Tilrettelegge for tilknytning av private avløpsanlegg til kommunalt ledningsnett. Dette er som 

følge av krav i vannforskriften om å oppnå god, økologisk og kjemisk tilstand i vassdragene. Ihht 

utslippstillatelsen for avløp så plikter kommunen å arbeide for å redusere utslippene fra private 

avløpsanlegg. 

7.1.4 Veg 

5705 Gang-/sykkelvei Solheim-Ask 

Regulering og detaljprosjektering, Solheimfeltet – Ask. 
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7.1.5 Eiendom 

5444 Oppgradering kommunale bygg 

Kommunale bygg har behov for oppgraderinger, ombygginger og tilpassing for endret bruk og nye 

aktiviteter. Dette er oppdukkende behov som ominnredning av lokaler for tilpasning til endret bruk, 

nytt låssystem, mindre oppgradering av tekniske anlegg for energisparing, solskjerming og lignende. 

5660 Gjennomgangsboliger vanskeligstilte/flyktningeboliger 

Investeringen gjelder anskaffelse kommunale boliger/gjennomgangsboliger for vanskeligstilte og 

flyktninger. Det er i 2018 ikke foretatt noe kjøp av bolig. Fra og med 2019 har man valgt å samle disse 

to i en post, slik at det gir større fleksibilitet i forhold til kjøp av eiendom 

5708 Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje 

Etablering av ny kjele og brenner som er beregnet for bioolje, dette på grunn av krav om fjerning av 

gamle oljebrennere som brenner fossilt brennstoff innen 2020. 

5711 Gjerdrum kulturhus 

Nødvendige investeringer på kulturhuset etter at Gjerdrum kommune overtok eierskapet av huset. Et 

aktuelt investeringstiltak som vurderes for 2019 er å oppgradere Solheimstua til en B-scene/blackbox 

(totalt 1 MNOK i budsjett). Av ting som må gjøres er bl.a akustikkutbedring, lydsluse mot kafeen, 

isolering av vegg mot kafeen, teppesystem for å lage blackbox og manuelt justere klangen i rommet, 

inn med sceneteknisk utstyr på lyd og lys, og ny allmennbelysning.  

5684 Inventar kommunale bygg 

Kommunale bygg har behov for utskifting av inventar. Dette er større anskaffelser og er derfor 

foreslått lagt inn i investeringsplanen. 

5668 Utvikling sentrumseiendommer 

Kommunen vil i 2019 måtte kjøpe noe bistand i forbindelse med utvikling av egne 

sentrumseiendommer. Dette gjelder spesielt eiendommen med Kulturhuset og omkringliggende 

eiendommer.  

5471 Solcelleenergi, kommunale bygg 

Det er lagt inn 0,5 mill. kroner til å se på muligheten for oppgradering til solenergi på enkelte 

kommunale bygg i 2019. 

5728 Oppgradering av Herredshuset 

Det er behov for å foreta en ombygging av Herredshuset for å få flere kontorplasser. Noe lager og 

arkiv skal gjøres om til kontorplasser i 1. etasje. 
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5724 Flerbrukshall 

Det er lagt inn ny flerbrukshall med to spilleflater i økonomiplanperioden med oppstart i 2019, og 

med ferdigstillelse i midten av 2021. I planen er det lagt inn en investeringsutgift på til sammen 167,9 

mill. kroner. Videre er det lagt opp til at kommunen vil motta spillemidler på til sammen 17 mill. 

kroner for prosjektet. Det er usikkert når denne kommer, med i planen er det lagt opp til at disse 

kommer to år etter at prosjektet er ferdigstilt. 

5725 Svømmehall 

I investeringsplanen for 2019-2025 er det lagt inn ny svømmehall med oppstart av prosjektet i 2020 

og med ferdigstillelse i 2022. Drift er lagt opp til fra med januar 2023. I planen er det lagt inn en 

investeringsutgift på til sammen 106 mill. kroner og at kommunen vil motta 21 mill. kroner i 

spillemidler.  

7.1.6 Andre 

5189 IT-plan 

Etter innstramminger i KRS nr. 4, avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet, 

er det kun klassesett med PC’er som kommunen kan investere i. IKT-utstyr til administrasjonen må 

føres i driftsregnskapet. I økonomiplanperioden er det avsatt 1 mill. kroner i 2019 mill. kroner, for å 

kunne trappe opp satsingen på digitale verktøy i skolen. Fra og med 2020 og ut økonomiplanen er 

det lagt opp til en årlig investering på 0,6 mill. kroner per år. Administrasjonen vurderer for tiden 

hvilke skjermflater som elevene skal ha og kjøp versus leasing. 

7.1.7 Tilskudd kirken 

5682 Gjerdrum kirke – Sprinkleranlegg 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det et ønske om fullsprinkling av kirkerommet, og det er 

gjennomført utredninger. 

5718 Oppgradering varme Gjerdrum kirke 

Ny oppvarming av Gjerdrum kirke, Term IQ-varmepaneler. 

5719 Oppgradering varme Heni kirke  

Ny oppvarming av Heni kirke, Term IQ-varmepaneler. I tillegg er det ønskelig med tak over uteplass 

driftsbygning ved Gjerdrum kirke. 

5720 Oppgradering driftsbygning Heni kirke  

Nye sanitærrom samt oppgradere tak, vinduer og fasade. 
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KLP Egenkapitalinnskudd 

Som medeier av KLP henter selskapet årlig inn egenkapital fra sine eiere. I tillegg mottar kommunen 

overskudd fra selskapet som normalt overstiger egenkapitalinnskuddet. Overskuddet inntektsføres i 

driftsregnskapet mens egenkapitalinnskudd er en investering. 

 

8 Dekningsgrader selvkost VAR 

 

I forbindelse med tilknytning til MIRA og NRV, har Gjerdrum opparbeidet betydelig midler på 

selvkostfond for vann og avløp. Gjerdrum knyttet seg til MIRA 23.05.17 og til NRV trinnvis i ukene 27-

28 i 2018. Prognosen i 2018 tilsier at man vil bruke en del av fondene, og det har også vært planlagt. 

Ved utgangen av 2018 vil det være et fond på ca.6,5 mill. kroner på avløp og 4 mill. kroner på vann. 

Det legges opp til at selvkostfond på feiing brukes i økonomiplanperioden for å kunne justere pris på 

feiegebyr noe ned for å være på lik linje med feiegebyrer i de andre kommunene på Øvre Romerike. 

Selvkostfondene skal bidra med en jevn utvikling av gebyrene de nærmeste årene. 
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8.1 Vann 

 

Kommunen har inngått en leveringsavtale om fremtidig vannforsyning med Nedre Romerike 

Vannverk (NRV), som signeres i løpet av 2018. Ask kommunale vannverk ble nedlagt i 2018, og utgjør 

etter tilkobling til NRV kun transportsystemet. Kostnader ved kjøp av varer og tjenester øker 

betydelig fra 2016 til 2020 og ønskes holdt stabil fra 2021 og utover i økonomiplanperioden. Vi vet 

ennå ikke hvordan tiltak i hovedplan vann, som er planlagt utført i 2019, vil påvirke kostnadene. 

Gjerdrum kommune skal nedbetale investeringen med ledningen som ble lagt fra Frogner til 

Fjedlstad for vannforsyning fra NRV, samt betale for faktisk målt forbruk av vann etter tilknytning. 

Arbeid med ny hovedplan vann er prioritert da de fleste av forutsetningene i den gjeldende planen er 

endret. Det legges opp til at ny hovedplan samkjøres med NRV, på lik linje med eierkommunene, og 

at denne rulleres sammen med NRV sin hovedplan ved førstkommende anledning. 

For å redusere lekkasjer bør ledningsnettet utskiftes med minimum 1 % utskifting pr. år med 

hovedfokus på kummer i 2019. 

Kommunen har de senere årene opparbeidet fondsmidler ved å holde gebyrene høyere enn hva 

selvkostregnskapet skulle tilsi, for å jevne ut gebyrøkningen da Gjerdrum ble tilkoblet vannforsyning 

fra NRV. Det vil likevel være en betydelig økning i gebyrene fra 2018 til 2019 ved en økning på 13,2 %. 
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8.2 Avløp  

 

Nytt felles avløpsrenseanlegg for kommunene Fet, Gjerdrum og Sørum sto ferdig vinteren 2017 og 

Gjerdrum koblet seg på 23.05.17. Prosjektet medfører en betydelig avgiftsøkning for kommunens 

innbyggere. Dette er beregnet til å være billigere enn om kommunen skulle ha bygget nytt 

avløpsrenseanlegg i egen regi.  Drift og vedlikehold av internt ledningsnett og pumpestasjoner forblir 

et kommunalt ansvar og er et viktig satsningsområde. Dette omfatter nødvendig vedlikehold, 

herunder ideelt sett minimum 1 % utskifting av ledningsnettet årlig. I ny utslippstillatelse for avløp 

poengterer Fylkesmannen at Gjerdrum ikke har hatt en bærekraftig fornyelse av ledningsnettet, 

basert på KOSTRA tall i perioden 2007-2016. Fylkesmannen stiller krav til at Gjerdrum definerer sitt 

ambisjonsnivå på utskiftningstakten i en fornyelsesplan, og forventer at fornyelse av ledningsnettet 

er et satsningsområde i årene fremover. Formålet med en fornyelsesplan er blant annet å begrense 

innlekking av fremmedvann. Dette vil redusere volumet av avløpsvann til avløpsrenseanlegget. 

Kostnadene til rensing av avløpsvann vil dermed reduseres. Oppgradering av ledningskartverk 

videreføres i planperioden.  

Kommunen har siden 2010 opparbeidet betydelig fondsmidler ved å holde gebyrene høyere enn hva 

selvkostregnskapet skulle tilsi, for å jevne ut gebyrøkningen da Gjerdrum ble påkoblet avløp til MIRA.    

I henhold til retningslinjer i selvkost, åpnes det for at avsatte fondsmidler kan benyttes over en 

lengre periode enn 5 år. Dette for å kunne gi kommunens abonnenter en jevn utvikling i 
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avløpsgebyrene i planperioden. I følge kommunens nåværende strategi for fondsbruk, vil dette tilsi at 

fondet brukes over en periode på 6-7 år. I 2021 er det forventet at hele fondet skal være benyttet.  

 

8.3 Renovasjon 

 

ROAF interkommunale avfallsselskap utfører renovasjonstjenestene på vegne av kommunen.  Det er 

etablert nytt sorteringsanlegg og andre nødvendige oppgraderinger.  Dette medfører økte utgifter 

som har en effekt på gebyrene gjennom driftstilskuddet kommunen betaler til ROAF.   
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8.4 Feiing 

Gjerdrum kommune har selvkostfond på feiing. Det er ingen grunn til å avsette store midler her, så 

derfor har administrasjonen valgt å redusere gebyret i økonomiplanperioden for ikke å avsette mer 

til fond.  
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8.5 Spredt avløp (slamtømming)  
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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 2021 for å unngå sanksjoner fra 

ESA. Det er tre hovedområder med fokus for kommunene: landbruk, kommunale renseanlegg og 

mindre private renseanlegg (spredt avløp). 

9 Dekningsgrader selvkost POB 

  

Alle selvkostfondene på POB-området har et fremførbart underskudd, med unntak av oppmåling. 

Administrasjonen utarbeider en plan for hvordan inndekking av de fremførbare underskuddene skal 

gjøres, og er noe som vi vil komme tilbake til. For økonomiplanperioden har hovedfokuset vært å 

legge inn realistiske planer og aktiviteter og finne riktig utgiftsnivå på dette. Det innføres et 

grunngebyr i alle saker for dekke inn indirekte kostnader som påløper i alle saker. 
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9.1 Reguleringsplaner 

 
Det er tatt en gjennomgang av gebyrene på reguleringsplaner, slik at gebyrinntektene på 

reguleringsplaner vil øke i økonomiplanperioden. Tidligere år viser at det behandles i snitt 2 til 3 

private planforslag hvert år og dette er lagt inn som grunnlag for forventede gebyrinntekter i 2019. 
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9.2 Byggesak 

 
Det er tatt en gjennomgang av gebyrene på byggesak, og administrasjonen har i hovedsak økt 

gebyrene på 2,6 %.  De nye gebyrene ligger i all hovedsak på nivå med omkringliggende kommuner. I 

2018 har det vært gitt ca dobbelt så mange vedtak som i foregående år. Dette har sammenheng med 

et oppryddingsarbeid i eldre byggesaker. Det forventes derfor en vesentlig nedgang i antall 

saker/vedtak i 2019.   
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9.3 Oppmåling  

 
Gebyrene på oppmåling øker en del fra 2018 til 2019 for å ikke å øke det fremførbare underskuddet. I 

økonomiplanperioden er det lagt opp til at gebyrinntektene tilsvarer utgiftene kommunen har på 

dette området.  
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9.4 Eierseksjonering 

 

På bakgrunn av endring i eierseksjonsloven innføres nye gebyrer for seksjonering. Seksjonering blir 

nå et eget selskostområde. Kostnader som tidligere har vært lagt på område oppmåling, fordeles nå 

mellom seksjonering og oppmåling. 
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10 Vedlegg – Tallbudsjett 

10.1 Økonomisk oversikt drift 

 

10.2 Rammer per virksomhet 
Tabellen nedenfor viser foreslåtte økonomiske rammer per virksomhet definert som netto 

driftsresultat. Bruk og avsetning av fond, samt utlån og mottatte avdrag på utlån inngår ikke i 

oversikten. 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -16 658 -15 093 -14 341 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151 -15 151

Andre salgs- og leieinntekter -42 323 -47 249 -50 682 -53 789 -57 081 -58 247 -59 799 -60 265 -60 745

Overføringer med krav til motytelser -53 419 -44 787 -34 226 -34 066 -33 566 -33 672 -33 566 -33 566 -33 566

Rammetilskudd fra staten -121 266 -132 112 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409

Andre statlige overføringer -14 119 -10 512 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402

Andre overføringer -616

Inntekts- og formuesskatt -234 709 -224 940 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755

Eiendomsskatt 0 0 0

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -483 109 -474 693 -487 815 -491 572 -494 364 -495 636 -497 082 -497 548 -498 028

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 214 696 218 954 213 954 214 384 214 572 214 197 213 985 213 971 214 168

Sosiale utgifter 55 311 64 818 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472 68 472

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 53 506 45 167 48 912 48 927 51 441 53 801 58 898 58 969 59 201

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 86 415 98 994 107 772 108 114 108 465 108 825 109 194 109 572 109 959

Overføringer 19 106 21 114 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631 23 631

Avskrivninger 23 279 23 735 23 500 23 779 24 081 24 083 24 398 24 350 24 290

Fordelte utgifter 96 195 741 760 781 803 825 848 871

Sum driftsutgifter 452 409 472 977 486 982 488 067 491 443 493 812 499 403 499 813 500 592

Brutto driftsresultat -30 700 -1 716 -833 -3 505 -2 921 -1 824 2 321 2 265 2 564

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -8 200 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -81 -20 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Sum eksterne finansinntekter -8 281 -6 040 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120 -6 120

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 11 133 12 510 12 510 12 859 13 062 13 195 13 296 13 402 13 402

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 17 000 19 450 19 900 20 366 23 336 26 508 28 194 28 092 28 092

Utlån 231 84 84 84 84 84 84 84 84

Sum eksterne finansutgifter 28 364 32 044 32 494 33 309 36 482 39 787 41 574 41 578 41 578

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 20 083 26 004 26 374 27 189 30 362 33 667 35 454 35 458 35 458

Motpost avskrivninger -23 279 -23 283 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735

Netto driftsresultat -33 896 1 005 1 806 -51 3 706 8 108 14 040 13 988 14 287

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -29 098 -25 959

Bruk av disposisjonsfond -4 212 -8 806 -15 405 -15 362 -15 661

Bruk av bundne fond -4 521 -8 477 -5 843 -3 827 -1 625 -1 433 -766 -757 -757

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -33 619 -34 436 -5 843 -3 827 -5 837 -10 239 -16 171 -16 119 -16 418

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 182 950 950 950 950 950 950 950 950

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 39 479 30 508 2 633 2 474 727 727 727 727 727

Avsatt til bundne fond 1 894 1 973 454 454 454 454 454 454 454

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 41 555 33 431 4 037 3 878 2 131 2 131 2 131 2 131 2 131

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -25 959
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10.3 Budsjettskjema 1 A 

 

Virksomhet Beløp 2017 2018 (RB) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rådmannsteam 15 407          16 379          16 814      16 814      16 814         16 814       16 814     16 814      16 814      

Personal og organisasjon 8 740            12 992          15 572      15 402      15 402         15 552       15 552     15 402      15 552      

Økonomi 5 305            5 543            5 747        5 747        5 747           5 747         5 747       5 747         5 747        

Gjerdrum barneskole 23 370          24 637          26 428      26 428      26 428         26 428       26 428     26 428      26 428      

Gjerdrum ungdomsskole 24 178          25 662          26 092      26 092      26 092         26 092       26 092     26 092      26 092      

Veståsen skole 21 006          21 807          24 195      23 385      23 385         23 385       23 385     23 385      23 385      

Gjerdrum barnehage 12 383          14 400          13 437      13 437      13 437         13 437       13 437     13 437      13 437      

Grønlund barnehage 8 289            8 750            8 372        8 372        8 372           8 372         8 372       8 372         8 372        

Kultur 18 894          19 633          19 810      19 950      20 200         20 027       19 375     19 375      19 375      

Eiendomsdrift 31 411          31 677          32 380      32 380      34 685         36 990       41 901     41 901      41 901      

Kommunalteknikk 7 704            8 340            8 895        8 895        8 895           8 895         8 895       8 895         8 895        

Plan, oppmåling og byggesak 1 402            1 932            2 714        2 714        2 714           2 714         2 714       2 714         2 714        

Institusjon 30 753          30 073          28 535      28 535      28 535         28 535       28 535     28 535      28 535      

Hjemmebasertetjenester 18 256          19 736          20 831      20 831      20 831         20 831       20 831     20 831      20 831      

Tilrettelagte tjenester 32 613          34 019          34 980      34 980      34 980         34 980       34 980     34 980      34 980      

Nav 8 266            9 646            9 215        9 215        9 215           9 215         9 215       9 215         9 215        

Helse og forebyggende tjenester 18 955          22 442          24 539      24 539      24 539         24 539       24 539     24 539      24 539      

Finans -374 252      -365 266      -383 984  -383 169  -379 996     -376 691   -374 904 -374 900  -374 900  

Helse 8 103            9 383            10 208      10 868      10 868         10 868       10 868     10 868      10 868      

Samfunnsutvikling, utredning og styring 1 648            1 289            1 236        1 236        1 236           1 236         1 236       1 236         1 236        

VAR Selvkosttjenester 1 812            5 208            2 003        -239          -2 610         -3 442        -3 759      -3 665       -3 516       

POB Selvkosttjenester 1 211            -1 626           -134          -134          -134             -134           -134         -134          -134          

Barnehage myndighet 29 469          32 081          39 746      39 746      39 746         39 746       39 746     39 746      39 746      

Pedagogisk, psykologisk tjeneste 3 732            4 307            5 298        5 298        5 298           5 298         5 298       5 298         5 298        

Mottak og utredning 6 808            5 665            6 457        6 457        6 457           6 457         6 457       6 457         6 457        

HRO Administrasjon 642               2 296            2 420        2 420        2 420           2 420         2 420       2 420         2 420        

Totalt -                -                -            -            -               -             -           -             -            

Regnskap 2017 Just budsj 2018

Oppr budsj 

2018

Økonomiplan 

2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Økonomiplan 

2025

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -234 709 -224 940 -217 831 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755

Ordinært rammetilskudd -121 266 -132 112 -135 595 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409

Skatt på eiendom

Andre direkte/indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -14 119 -10 512 -12 752 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402 -9 402

Sum frie disponible inntekter -370 093 -367 564 -366 178 -388 566 -388 566 -388 566 -388 566 -388 566 -388 566 -388 566

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -8 200 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020 -6 020

Gevinst finansielle instrumenter

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 11 133 12 510 12 510 12 510 12 859 13 062 13 195 13 296 13 402 13 402

Tap finansielle instrumenter

Avdrag på lån 17 000 19 450 19 450 19 900 20 366 23 336 26 508 28 194 28 092 28 092

Sum netto finansinntekter/-utgifter 19 933 25 940 25 940 26 390 27 205 30 378 33 683 35 470 35 474 35 474

NETTO AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger 39 479 30 508 940 2 633 2 474 727 727 727 727 727

Til bundne avsetninger 1 894 1 973 1 973 454 454 454 454 454 454 454

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -29 098 -25 959

Bruk av ubundne avsetninger -4 212 -8 806 -15 405 -15 362 -15 661

Bruk av bundne avsetninger -4 521 -8 477 -7 406 -5 843 -3 827 -1 625 -1 433 -766 -757 -757

Sum netto avsetninger 7 754 -1 955 -4 493 -2 756 -899 -4 656 -9 058 -14 990 -14 938 -15 237

Overført til investeringsregnskapet 182 950 950 950 950 950 950 950 950

Til fordeling drift -342 224 -342 629 -344 731 -363 982 -361 310 -361 894 -362 991 -367 136 -367 080 -367 379

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 342 224 342 629 344 731 363 982 361 310 361 894 362 991 367 136 367 080 367 379

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
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10.4 Økonomisk oversikt investering 

 

10.5 Budsjettskjema 2A – investeringsregnskapet 

 

Just budsj 2018 Oppr budsj 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Økonomiplan 2022 Økonomiplan 2023 Økonomiplan 2024 Økonomiplan 2025

INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse -12 630 -18 030 -22 432 -47 790 -35 290 -20 344 -7 570 -1 010

Statlige overføringer -500 -500 -900 -500 -900 -500 -17 900 -21 500

Andre overføringer

Renteinntekterog utbytte

Sum inntekter -13 130 -18 530 -23 332 -48 290 -36 190 -20 844 -25 470 -22 510

INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 29 346 47 300 39 810 145 300 133 350 73 420 6 400 4 100 6 400

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer

Renteutgifter og omkostninger

Fordelte utgifter

Sum utgifter 29 346 47 300 39 810 145 300 133 350 73 420 6 400 4 100 6 400

FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Dekning av tidligere års udekket

Avsetninger til ubundne investeringsfond

Avsetninger til bundne fond 2 910

Avsetninger til likviditetsreserve

Sum finansieringstransaksjoner 950 950 3 860 950 950 950 950 950 950

Finansieringsbehov 17 166 29 720 20 338 97 960 98 110 53 526 -18 120 -17 460 7 350

FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -11 216 -23 770 -13 888 -89 100 -95 160 -50 576 20 070 19 410 -5 400

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års udisponert

Overføringer fra driftsregnskapet -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond -5 000 -5 000 -5 500 -7 910 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum finansiering -17 166 -29 720 -20 338 -97 960 -98 110 -53 526 18 120 17 460 -7 350

Udekket / udisponert

Regnskap 2017 Just budsj 2018 Oppr budsj 2018

Økonomiplan 

2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Økonomiplan 

2024

Økonomiplan 

2025

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 35 129 29 346 47 300 39 810 145 300 133 350 73 420 6 400 4 100 6 400

Utlån og forskutteringer 16 606 950 950 950 950 950 950 950 950 950

Avdrag på lån 2 644

Avsetninger 23 461 2 910

Årets finansieringsbehov 77 839 30 296 48 250 43 670 146 250 134 300 74 370 7 350 5 050 7 350

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -33 587 -11 216 -23 770 -13 888 -89 100 -95 160 -50 576 20 070 19 410 -5 400

Inntekter fra salg av anleggsmidler -34 034

Tilskudd til investeringer -1 396 -500 -500 -900 -500 -900 -500 -17 900 -21 500

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -7 641 -12 630 -18 030 -22 432 -47 790 -35 290 -20 344 -7 570 -1 010

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering -76 658 -24 346 -42 300 -37 220 -137 390 -131 350 -71 420 -5 400 -3 100 -5 400
 

Overført fra driftsregnskapet -182 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950 -950

Bruk av avsetninger -999 -5 000 -5 000 -5 500 -7 910 -2 000 -2 000 -1 000 -1 000 -1 000

Sum finansiering -77 839 -30 296 -48 250 -43 670 -146 250 -134 300 -74 370 -7 350 -5 050 -7 350

Udekket/udisponert
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10.6 Hovedoversikt per virksomhet 

10.6.1 Rådmannens ledergruppe 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -224 -201 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -230

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -454 -201 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905 -1 905

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 824 2 676 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872 2 872

Sosiale utgifter 878 917 911 911 911 911 911 911 911

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 303 573 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473 1 473

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 11 139 11 382 12 427 12 427 12 427 12 427 12 427 12 427 12 427

Overføringer 74 201 205 205 205 205 205 205 205

Avskrivninger 905 907 907 907 907 907 907 907 907

Fordelte utgifter -262 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76

Sum driftsutgifter 15 862 16 580 18 719 18 719 18 719 18 719 18 719 18 719 18 719

Brutto driftsresultat 15 407 16 379 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 15 407 16 379 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -1

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -1

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 15 407 16 379 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814 16 814
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10.6.2 Personal og organisasjon 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -52 -172 -172 -172 -172 -172 -172 -172 -172

Overføringer med krav til motytelser -2 009 -843 -654 -654 -654 -654 -654 -654 -654

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -2 062 -1 015 -826 -826 -826 -826 -826 -826 -826

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 7 266 7 760 7 506 7 426 7 506 7 426 7 506 7 426 7 506

Sosiale utgifter 1 996 2 406 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225 2 225

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 937 1 734 1 873 1 783 1 853 1 783 1 853 1 783 1 853

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 127 163 200 200 200 200 200 200 200

Overføringer 389 2 542 5 192 5 192 5 192 5 192 5 192 5 192 5 192

Avskrivninger

Fordelte utgifter -914 -598 -598 -598 -598 -598 -598 -598 -598

Sum driftsutgifter 10 802 14 007 16 398 16 228 16 378 16 228 16 378 16 228 16 378

Brutto driftsresultat 8 740 12 992 15 572 15 402 15 552 15 402 15 552 15 402 15 552

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 8 740 12 992 15 572 15 402 15 552 15 402 15 552 15 402 15 552

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 740 12 992 15 572 15 402 15 552 15 402 15 552 15 402 15 552
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10.6.3 Økonomi 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -182 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140 -140

Overføringer med krav til motytelser -56 -34 -59 -59 -59 -59 -59 -59 -59

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -238 -174 -199 -199 -199 -199 -199 -199 -199

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 734 3 772 3 923 3 923 3 923 3 923 3 923 3 923 3 923

Sosiale utgifter 1 445 1 243 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256 1 256

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 341 378 378 378 378 378 378 378 378

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 517 1 500 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540

Overføringer 57 34 59 59 59 59 59 59 59

Avskrivninger

Fordelte utgifter -1 500 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

Sum driftsutgifter 5 595 5 727 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956 5 956

Brutto driftsresultat 5 356 5 553 5 757 5 757 5 757 5 757 5 757 5 757 5 757

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -58 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter -58 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 7 10 10 10 10 10 10 10 10

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 7 10 10 10 10 10 10 10 10

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -51 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 5 305 5 543 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 5 305 5 543 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747 5 747
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10.6.4 Gjerdrum barneskole 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 552 -2 400 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650 -2 650

Andre salgs- og leieinntekter -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

Overføringer med krav til motytelser -3 287 -2 184 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503 -1 503

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -1 080 -692 -692 -692 -692 -692 -692 -692 -692

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 919 -5 290 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859 -4 859

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 20 724 21 312 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849 21 849

Sosiale utgifter 5 509 6 066 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806 6 806

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 272 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252 2 252

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 398 46 46 46 46 46 46 46 46

Overføringer 380 236 319 319 319 319 319 319 319

Avskrivninger

Fordelte utgifter 7 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 30 289 29 927 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287 31 287

Brutto driftsresultat 23 370 24 637 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 23 370 24 637 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428 26 428

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -86 -467 -467 -467 -467 -467 -467 -467 -467

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -86 -467 -467 -467 -467 -467 -467 -467 -467

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 467

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 467

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 23 751 24 170 25 961 25 961 25 961 25 961 25 961 25 961 25 961
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10.6.5 Gjerdrum ungdomsskole 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -48 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Overføringer med krav til motytelser -1 355 -1 274 -497 -497 -497 -497 -497 -497 -497

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -254

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 657 -1 284 -507 -507 -507 -507 -507 -507 -507

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 18 574 19 255 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663 18 663

Sosiale utgifter 4 762 5 399 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547 5 547

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 010 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832 1 832

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 229 300 300 300 300 300 300 300 300

Overføringer 256 145 242 242 242 242 242 242 242

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 25 835 26 946 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599 26 599

Brutto driftsresultat 24 178 25 662 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 24 178 25 662 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -197

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -197

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 249

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 249

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 24 230 25 662 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092 26 092
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10.6.6 Veståsen skole 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 485 -2 500 -1 690 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500

Andre salgs- og leieinntekter -4

Overføringer med krav til motytelser -2 803 -3 075 -943 -943 -943 -943 -943 -943 -943

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -358

Andre overføringer -24

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 673 -5 575 -2 633 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443 -3 443

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 19 507 19 885 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257 19 257

Sosiale utgifter 5 358 5 679 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851 5 851

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341 1 341

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 298 192 192 192 192 192 192 192 192

Overføringer 173 270 172 172 172 172 172 172 172

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 15 15 15 15 15 15 15 15

Sum driftsutgifter 26 680 27 382 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828 26 828

Brutto driftsresultat 21 006 21 807 24 195 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 21 006 21 807 24 195 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -286

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -286

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 47

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 47

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 20 768 21 807 24 195 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385 23 385
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10.6.7 Gjerdrum barnehage 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -2 312 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360

Andre salgs- og leieinntekter -298 -280 -310 -310 -310 -310 -310 -310 -310

Overføringer med krav til motytelser -1 935 -679 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257 -1 257

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -747

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 292 -3 319 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927 -3 927

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 12 684 12 603 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167 12 167

Sosiale utgifter 3 731 4 179 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174 4 174

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 017 756 786 786 786 786 786 786 786

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 240 130 186 186 186 186 186 186 186

Avskrivninger

Fordelte utgifter 3 51 51 51 51 51 51 51 51

Sum driftsutgifter 17 675 17 719 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364 17 364

Brutto driftsresultat 12 383 14 400 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 12 383 14 400 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437 13 437

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 264

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 264

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 12 647 14 351 13 388 13 388 13 388 13 388 13 388 13 388 13 388
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10.6.8 Grønlund barnehage 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -1 664 -1 570 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450

Andre salgs- og leieinntekter -189 -181 -168 -168 -168 -168 -168 -168 -168

Overføringer med krav til motytelser -800 -261 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -2 652 -2 012 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676 -1 676

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 8 037 7 682 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113 7 113

Sosiale utgifter 2 461 2 534 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391 2 391

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 369 497 484 484 484 484 484 484 484

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 12

Overføringer 62 47 58 58 58 58 58 58 58

Avskrivninger

Fordelte utgifter 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Sum driftsutgifter 10 941 10 762 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048 10 048

Brutto driftsresultat 8 289 8 750 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 8 289 8 750 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -16

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -16

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 273 8 750 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372 8 372
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10.6.9 Barnehagemyndigheten 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -2 242 -1 128 -908 -908 -908 -908 -908 -908 -908

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -2 242 -1 128 -908 -908 -908 -908 -908 -908 -908

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 351 357 366 366 366 366 366 366 366

Sosiale utgifter 91 99 105 105 105 105 105 105 105

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 172 162 82 82 82 82 82 82 82

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 31 095 32 589 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097 40 097

Overføringer 2 2 4 4 4 4 4 4 4

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 31 711 33 209 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654 40 654

Brutto driftsresultat 29 469 32 081 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 29 469 32 081 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 29 469 32 081 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746 39 746
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10.6.10 PPT 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -729 -439 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -729 -439 -365 -365 -365 -365 -365 -365 -365

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 3 346 3 461 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117 4 117

Sosiale utgifter 996 1 124 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 103 146 171 171 171 171 171 171 171

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1

Overføringer 15 15 25 25 25 25 25 25 25

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 4 461 4 746 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663 5 663

Brutto driftsresultat 3 732 4 307 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 3 732 4 307 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 3 732 4 307 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298 5 298
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10.6.11 Kultur 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -875 -810 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870

Andre salgs- og leieinntekter -1 027 -507 -799 -799 -799 -799 -799 -799 -799

Overføringer med krav til motytelser -4 191 -3 546 -3 331 -3 581 -3 331 -3 384 -3 331 -3 331 -3 331

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -72 -70 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Andre overføringer -222

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -6 387 -4 933 -5 010 -5 260 -5 010 -5 063 -5 010 -5 010 -5 010

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 10 284 10 927 10 720 11 125 11 125 10 720 10 315 10 315 10 315

Sosiale utgifter 1 957 2 378 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399 2 399

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 3 743 2 194 2 542 2 527 2 527 2 812 2 512 2 512 2 512

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 439 1 700 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560 1 560

Overføringer 7 371 6 880 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114 7 114

Avskrivninger 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Fordelte utgifter 463 463 461 461 461 461 461 461 461

Sum driftsutgifter 25 281 24 566 24 820 25 210 25 210 25 090 24 385 24 385 24 385

Brutto driftsresultat 18 894 19 633 19 810 19 950 20 200 20 027 19 375 19 375 19 375

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 18 894 19 633 19 810 19 950 20 200 20 027 19 375 19 375 19 375

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -238 -48 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -238 -48 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 98 30 30 30 30 30 30 30

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 98 30 30 30 30 30 30 30

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 18 754 19 585 19 790 19 930 20 180 20 007 19 355 19 355 19 355
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10.6.12 Institusjon 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -5 978 -4 741 -4 741 -4 741 -4 741 -4 741 -4 741 -4 741 -4 741

Andre salgs- og leieinntekter -7

Overføringer med krav til motytelser -3 341 -3 327 -654 -654 -654 -654 -654 -654 -654

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -8

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -9 334 -8 068 -5 395 -5 395 -5 395 -5 395 -5 395 -5 395 -5 395

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 26 679 26 024 22 161 22 161 22 161 22 161 22 161 22 161 22 161

Sosiale utgifter 7 402 8 112 7 815 7 815 7 815 7 815 7 815 7 815 7 815

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 4 898 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 336 70 70 70 70 70 70 70 70

Overføringer 815 705 654 654 654 654 654 654 654

Avskrivninger

Fordelte utgifter -42 -145 -145 -145 -145 -145 -145 -145 -145

Sum driftsutgifter 40 088 38 141 33 930 33 930 33 930 33 930 33 930 33 930 33 930

Brutto driftsresultat 30 753 30 073 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 30 753 30 073 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -65

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -65

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 30 688 30 073 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535 28 535
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10.6.13 Hjemmebaserte tjenester 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -553 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550 -550

Andre salgs- og leieinntekter -343 -350 -230 -230 -230 -230 -230 -230 -230

Overføringer med krav til motytelser -3 097 -2 969 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 -1 650

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -3 992 -3 869 -2 430 -2 430 -2 430 -2 430 -2 430 -2 430 -2 430

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 15 303 16 524 15 976 15 976 15 976 15 976 15 976 15 976 15 976

Sosiale utgifter 4 589 5 315 5 373 5 373 5 373 5 373 5 373 5 373 5 373

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 854 1 387 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496 1 496

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 62 25 25 25 25 25 25 25 25

Overføringer 235 101 138 138 138 138 138 138 138

Avskrivninger

Fordelte utgifter 205 253 253 253 253 253 253 253 253

Sum driftsutgifter 22 248 23 605 23 261 23 261 23 261 23 261 23 261 23 261 23 261

Brutto driftsresultat 18 256 19 736 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 18 256 19 736 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -51

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -51

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 18 204 19 736 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831 20 831
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10.6.14 Tilrettelagte tjenester 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -157 -132

Andre salgs- og leieinntekter -36 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Overføringer med krav til motytelser -13 158 -11 204 -9 795 -9 795 -9 795 -9 795 -9 795 -9 795 -9 795

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -13 350 -11 336 -9 825 -9 825 -9 825 -9 825 -9 825 -9 825 -9 825

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 30 139 28 958 28 811 28 811 28 811 28 811 28 811 28 811 28 811

Sosiale utgifter 8 262 9 339 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285 9 285

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 933 633 595 595 595 595 595 595 595

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 6 196 6 137 5 675 5 675 5 675 5 675 5 675 5 675 5 675

Overføringer 105 43 194 194 194 194 194 194 194

Avskrivninger

Fordelte utgifter 328 245 245 245 245 245 245 245 245

Sum driftsutgifter 45 964 45 355 44 805 44 805 44 805 44 805 44 805 44 805 44 805

Brutto driftsresultat 32 613 34 019 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 32 613 34 019 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 32 613 34 019 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980 34 980
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10.6.15 Helse administrasjon (HRO) 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -291 -28 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -291 -28 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 543 1 684 1 789 1 789 1 789 1 789 1 789 1 789 1 789

Sosiale utgifter 136 579 598 598 598 598 598 598 598

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 173 33 33 33 33 33 33 33 33

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 31

Overføringer 50 28 24 24 24 24 24 24 24

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 933 2 324 2 444 2 444 2 444 2 444 2 444 2 444 2 444

Brutto driftsresultat 642 2 296 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 642 2 296 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 642 2 296 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420 2 420
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10.6.16 Mottak og utredning 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -28 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Andre salgs- og leieinntekter -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Overføringer med krav til motytelser -821 -912 -479 -479 -479 -479 -479 -479 -479

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -848 -1 042 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 679 3 794 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790

Sosiale utgifter 1 457 1 188 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276 1 276

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 261 316 287 287 287 287 287 287 287

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 1 177 1 307 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607 1 607

Overføringer 48 73 77 77 77 77 77 77 77

Avskrivninger 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Fordelte utgifter 5

Sum driftsutgifter 7 656 6 707 7 066 7 066 7 066 7 066 7 066 7 066 7 066

Brutto driftsresultat 6 808 5 665 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 6 808 5 665 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 6 808 5 665 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457 6 457
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10.6.17 Helse og forebyggende 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger -56

Andre salgs- og leieinntekter -271 -219 -219 -219 -219 -219 -219 -219 -219

Overføringer med krav til motytelser -4 865 -4 621 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966 -2 966

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -293

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -5 485 -4 840 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185 -3 185

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 12 449 13 934 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380 13 380

Sosiale utgifter 3 344 3 864 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825 3 825

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 333 1 869 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154 2 154

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 838 6 751 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522 7 522

Overføringer 455 815 794 794 794 794 794 794 794

Avskrivninger

Fordelte utgifter 20 49 49 49 49 49 49 49 49

Sum driftsutgifter 24 439 27 282 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724 27 724

Brutto driftsresultat 18 955 22 442 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 18 955 22 442 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539 24 539

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -499 -431 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -499 -431 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 304

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 304

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 18 760 22 011 24 455 24 455 24 455 24 455 24 455 24 455 24 455
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10.6.18 Helse 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -1 185 -540 -1 460 -800 -800 -800 -800 -800 -800

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 185 -540 -1 460 -800 -800 -800 -800 -800 -800

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 223 1 289 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248 2 248

Sosiale utgifter 382 441 741 741 741 741 741 741 741

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 102 371 349 349 349 349 349 349 349

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 7 392 7 793 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311 8 311

Overføringer 189 29 19 19 19 19 19 19 19

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 9 288 9 923 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668 11 668

Brutto driftsresultat 8 103 9 383 10 208 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 8 103 9 383 10 208 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 203

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 203

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 306 9 383 10 208 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868 10 868
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10.6.19 NAV 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -1 517 -975 -989 -989 -989 -989 -989 -989 -989

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer -7

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -1 524 -975 -989 -989 -989 -989 -989 -989 -989

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 330 4 876 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985 4 985

Sosiale utgifter 1 193 1 480 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479 1 479

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 593 232 243 243 243 243 243 243 243

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 581 520

Overføringer 2 942 3 449 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513 3 513

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 9 640 10 557 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220 10 220

Brutto driftsresultat 8 116 9 582 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231 9 231

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån -81 -20 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Sum eksterne finansinntekter -81 -20 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån 231 84 84 84 84 84 84 84 84

Sum eksterne finansutgifter 231 84 84 84 84 84 84 84 84

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 150 64 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 8 266 9 646 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -272

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -272

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 19

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 19

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 8 013 9 646 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215



 

Gjerdrum kommune 

 

 

 

 Rådmannens budsjettforslag  
Økonomiplan 2019–2025 – Budsjett 2019 

 

Side 123 av 129 
 

 

 

10.6.20 Eiendomsdrift 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -7 432 -7 904 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444 -8 444

Overføringer med krav til motytelser -3 881 -2 524 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759 -3 759

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -11 314 -10 428 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203 -12 203

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 4 235 4 282 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706 4 706

Sosiale utgifter 1 080 1 270 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467 1 467

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 17 009 17 037 17 601 17 601 19 906 22 211 27 122 27 122 27 122

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 598 450 469 469 469 469 469 469 469

Overføringer 3 959 2 485 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759 3 759

Avskrivninger 16 274 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190 17 190

Fordelte utgifter -430 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609 -609

Sum driftsutgifter 42 725 42 105 44 583 44 583 46 888 49 193 54 104 54 104 54 104

Brutto driftsresultat 31 411 31 677 32 380 32 380 34 685 36 990 41 901 41 901 41 901

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 31 411 31 677 32 380 32 380 34 685 36 990 41 901 41 901 41 901

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 727 727 727 727 727 727 727 727 727

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 727 727 727 727 727 727 727 727 727

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 32 138 32 404 33 107 33 107 35 412 37 717 42 628 42 628 42 628
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10.6.21 Kommunalteknikk 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -5 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11

Overføringer med krav til motytelser -603 -687 -557 -557 -557 -557 -557 -557 -557

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -608 -698 -568 -568 -568 -568 -568 -568 -568

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 379 408 371 371 371 371 371 371 371

Sosiale utgifter 93 134 117 117 117 117 117 117 117

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 399 2 399 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775 2 775

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 4 250 4 863 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096 5 096

Overføringer 605 687 557 557 557 557 557 557 557

Avskrivninger 587 587 587 587 587 587 587 587 587

Fordelte utgifter -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40

Sum driftsutgifter 8 312 9 038 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463 9 463

Brutto driftsresultat 7 704 8 340 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 7 704 8 340 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 7 704 8 340 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895
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10.6.22 VAR selvkost 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -28 849 -31 259 -35 981 -39 088 -42 380 -43 546 -45 098 -45 564 -46 044

Overføringer med krav til motytelser -143 -32

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer -132

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -29 123 -31 291 -35 981 -39 088 -42 380 -43 546 -45 098 -45 564 -46 044

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 848 2 551 3 329 3 434 3 542 3 652 3 765 3 831 3 948

Sosiale utgifter 798 886 970 970 970 970 970 970 970

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 167 4 162 5 072 5 192 5 331 5 171 5 587 5 728 5 890

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 14 365 22 775 22 468 22 810 23 161 23 521 23 890 24 268 24 655

Overføringer 23 32

Avskrivninger 5 461 4 998 4 763 5 042 5 344 5 346 5 661 5 613 5 553

Fordelte utgifter 1 274 1 095 1 382 1 401 1 422 1 444 1 466 1 489 1 512

Sum driftsutgifter 30 935 36 499 37 984 38 849 39 770 40 104 41 339 41 899 42 528

Brutto driftsresultat 1 812 5 208 2 003 -239 -2 610 -3 442 -3 759 -3 665 -3 516

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 1 812 5 208 2 003 -239 -2 610 -3 442 -3 759 -3 665 -3 516

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond -2 811 -7 482 -5 193 -3 177 -975 -783 -116 -107 -107

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -2 811 -7 482 -5 193 -3 177 -975 -783 -116 -107 -107

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 530 136 307 307 307 307 307 307 307

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 530 136 307 307 307 307 307 307 307

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -469 -2 138 -2 883 -3 109 -3 278 -3 918 -3 568 -3 465 -3 316
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10.6.23 Plan, oppmåling og byggesak 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -270 -270 -270 -270 -270 -270 -270

Overføringer med krav til motytelser -137 -78 -64 -64 -64 -64 -64 -64 -64

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -137 -78 -334 -334 -334 -334 -334 -334 -334

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 772 932 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433

Sosiale utgifter 233 324 480 480 480 480 480 480 480

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 430 676 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 104 78 64 64 64 64 64 64 64

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter 1 540 2 010 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048 3 048

Brutto driftsresultat 1 402 1 932 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 1 402 1 932 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 402 1 932 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714 2 714
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10.6.24 POB selvkost 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter -3 579 -6 102 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784 -3 784

Overføringer med krav til motytelser -264 -213 -264 -264 -264 -264 -264 -264 -264

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -3 843 -6 315 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048 -4 048

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 2 211 2 346 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678

Sosiale utgifter 672 750 567 567 567 567 567 567 567

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 782 489 404 404 404 404 404 404 404

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 145 231 167 167 167 167 167 167 167

Overføringer 319 213 177 177 177 177 177 177 177

Avskrivninger

Fordelte utgifter 926 660 921 921 921 921 921 921 921

Sum driftsutgifter 5 054 4 689 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914 3 914

Brutto driftsresultat 1 211 -1 626 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 1 211 -1 626 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond -403 1 837 117 117 117 117 117 117 117

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger -403 1 837 117 117 117 117 117 117 117

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 809 211 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17
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10.6.25 Samfunnsutvikling, utredning og styring 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -465 -224 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -465 -224 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 575 741 744 744 744 744 744 744 744

Sosiale utgifter 177 196 249 249 249 249 249 249 249

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 948 323 243 243 243 243 243 243 243

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 189 200

Overføringer 218 53 73 73 73 73 73 73 73

Avskrivninger

Fordelte utgifter 6

Sum driftsutgifter 2 113 1 513 1 309 1 309 1 309 1 309 1 309 1 309 1 309

Brutto driftsresultat 1 648 1 289 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 1 648 1 289 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond 113

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 113

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 1 761 1 289 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236 1 236
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10.6.26 Finans 

 

DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev.bud. Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser -20 -10 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12

Rammetilskudd fra staten -121 266 -132 112 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409 -141 409

Andre statlige overføringer -11 308 -9 750 -8 700 -8 700 -8 700 -8 700 -8 700 -8 700 -8 700

Andre overføringer

Inntekts- og formuesskatt -234 709 -224 940 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755 -237 755

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter -367 302 -366 812 -387 876 -387 876 -387 876 -387 876 -387 876 -387 876 -387 876

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter

Sosiale utgifter -3 690 -1 131 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215 1 215

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 16

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Overføringer 20 10 12 12 12 12 12 12 12

Avskrivninger

Fordelte utgifter -2

Sum driftsutgifter -3 655 -1 121 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227 1 227

Brutto driftsresultat -370 958 -367 933 -386 649 -386 649 -386 649 -386 649 -386 649 -386 649 -386 649

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -8 142 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Gevinst finansielle instrumenter

Mottatte avdrag på utlån

Sum eksterne finansinntekter -8 142 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 11 126 12 500 12 500 12 849 13 052 13 185 13 286 13 392 13 392

Tap finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 17 000 19 450 19 900 20 366 23 336 26 508 28 194 28 092 28 092

Utlån

Sum eksterne finansutgifter 28 126 31 950 32 400 33 215 36 388 39 693 41 480 41 484 41 484

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 19 985 25 950 26 400 27 215 30 388 33 693 35 480 35 484 35 484

Motpost avskrivninger -23 279 -23 283 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735 -23 735

Netto driftsresultat -374 252 -365 266 -383 984 -383 169 -379 996 -376 691 -374 904 -374 900 -374 900

AVSETNINGER

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -29 098 -25 959

Bruk av disposisjonsfond -4 212 -8 806 -15 405 -15 362 -15 661

Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

Sum bruk av avsetninger -29 098 -25 959 -4 212 -8 806 -15 405 -15 362 -15 661

Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 182 950 950 950 950 950 950 950 950

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

Avsatt til disposisjonsfond 38 752 29 781 1 906 1 747

Avsatt til bundne fond

Avsatt til likviditetsreserven

Sum avsetninger 38 934 30 731 2 856 2 697 950 950 950 950 950

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -364 416 -360 494 -381 128 -380 472 -383 258 -384 547 -389 359 -389 312 -389 611


