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1 INNLEDNING 
 

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2014 og 

økonomiplan for perioden 2014-2017. 

 

Forslaget til statsbudsjett for 2014 gir i hovedsak rom for en videreføring av eksisterende 

tilbud. Dette er utgangspunktet for budsjettforslaget for Modum kommune. 

 

I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: 

 

- Det er lagt vekt på å ha fortsatt sunn økonomi og skape et økonomisk handlingsrom 

for å møte økning i tjenestebehov framover. Det er derfor foreslått et årlig 

driftsresultat på minimum 10 mill. kr og en forsvarlig gjeldsutvikling.  

 

- Investeringsmidler til første byggetrinn på nytt sykehjem er innarbeidet i forslaget med 

til sammen 205 mill. kr i planperioden. 

 

- Områder med stor kostnadsvekst, eksempelvis barnevern og sosialhjelp, er tilført 

ressurser. 

- Satsing på hverdagsrehabilitering. 

- Fokus på tidlig innsats innen psykisk helse. 

 

- Midler til ny kulturskole ligger inne i årene 2014 og 2015.  

- 32 mill. kr i investeringsmidler til barnehageutbygging i perioden. 

- Betydelig satsing på opparbeidelse av kommunale tomtefelt. Det foreslås samlet 40 

mill. kr til dette i planperioden. 

- 10 mill. kr til rehabilitering av Heggen kirke og andre kirkebygg.  

 

- Satsing på IKT i tråd med strategiplan. 

- Bedring av intern og ekstern kommunikasjon i tråd med kommunikasjonsplan. 

 

- Økt tjenestesamarbeid i regionen 

 

- Betalingssatser er økt i samsvar med kommunens pris- og kostnadsutvikling. 

 

I budsjettprosessen er det lagt vekt på å gjøre omstillinger som skal gi bedre ressursutnyttelse 

og sikre godt tjenestetilbud for innbyggerne. Kommunen vil også i 2014 tilby god velferd for 

moingene.  

 

I budsjettforslaget er det innarbeidet målbare mål knyttet til satsingsområdene i 

kommuneplanen og for tjenestetilbudet. 
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Mål og satsingsområder for planperioden  

 
Det er ingen tvil om at de største utfordringene kommune-Norge står overfor er knyttet til 

befolkningsutviklingen framover. Vi blir færre i yrkesaktiv alder og betydelig flere som har 

behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette er utgangspunkt for Samhandlingsreformen som 

vektlegger satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid for å demme opp for behovet 

for tilbud på høyere omsorgsnivå.  

 

I tillegg viser folkehelseprofilen for Modum at vi har utfordringer knyttet til levekår og 

folkehelse.  

 

I kommuneplanen er det derfor fokusert på å møte framtidige utfordringer gjennom satsing på 

forebygging for å bedre innbyggernes livskvalitet og begrense behovet for tjenester på et 

høyere omsorgsnivå. Det vil likevel være økt behov for kommunale tjenester framover, og vi 

må være en attraktiv kommune for å få nødvendig arbeidskraft. For å ha økonomisk 

handlingsrom til å gjennomføre investeringer i sykehjem og å øke driftsnivået, må vi begrense 

kommunens øvrige virksomhet. 

 

Kommuneplanen har følgende hovedsatsingsområder: 

- Folkehelse og levekår 

- Attraktivitet for nye innbyggere 

- Økonomisk handlingsrom 

 

Med dette forslaget til økonomiplan vil vi styrke arbeidet med å nå målsettingene i 

kommuneplanen for Modum. Dette innebærer at øvrige områder ikke kan regne med vesentlig 

styrking i perioden. I kommuneplanen er målet at tjenestetilbud skal ligge på nivå med 

sammenlignbare kommuner. 

 

For økonomiplanperioden foreslås følgende målsettinger og tiltak: 

 

 

Folkehelse og levekår 

 

 Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres 

 

Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i 

videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye.  Tiltak for å forebygge dette må 

settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. 

I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa 16-24 år, mens snittet for landet var 

1,9 %. I 2012 hadde både Modum og landet en ungdomsledighet på 1,8 %, men situasjonen så 

langt i 2013 er noe forverret. 

 

Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 
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Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid 

 

Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange 

andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er 

gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det 

arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid.  

 

Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. 

 

Reduksjon i sykefravær 

 

Modum kommune hadde nedgang i sykefravær fra 8,5 % i 2009 til 7,7 % i 2011. I 2012 var det 

imidlertid igjen en økning til 8,4 %. Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at 

sykefraværet skal reduseres til 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen.  Høsten 2012 fikk vi IA-

prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en 

helsefremmende arbeidsplass. Vi må fortsette dette arbeidet. 

 

Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. 

 

 

Attraktivitet 

 

Flere sysselsatte med bosted i Modum  

 2008 2011 Endring  
08-11 

2012 Endring  
11-12 

Sysselsatte med bosted i Modum 6728 6506 -222 6619 113 

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen 5403 5349 -54 5447 98 

Innbyggere 20-66 år 8082 8213 131 8269 56 

 

I perioden 2008-2011 var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte i forhold til antall 

innbyggere i yrkesaktiv alder.  For 2012 ser vi en positiv utvikling på dette området. 

Det gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god 

næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til 

rette for utvikling av flere attraktive boligfelt.  

 

Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7000 innen 2016. 
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Godt omdømme 

Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen 

viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens 

tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, 

frisklivsarbeid og tjenestetilbud.  Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et 

bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er 

utarbeidet, og det er i budsjettet satt av midler til kommunikasjonsarbeid. 

I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i 

Modum, mens gjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i 2014. 

 

Måleindikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme. 

 
 

 

Økonomisk handlingsrom 

 

Netto driftsresultat på minimum 10 mill. kroner 

I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av 

driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 27 mill. kr. De økonomiske rammene for 

Modum tilsier ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at 

målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr.  

 

Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minimum 10 mill. kr. 

 

Forsvarlig gjeldsutvikling 

Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader 

framover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom blant annet ved en forsvarlig 

gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt sykehjem og til 

fullfinansiering av renseanlegg. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens 

investeringsgjeld øker med 70 mill.kr perioden. 

 

Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 600 mill. kr i 2017. 
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Bedre ressursutnyttelse 

 

Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre 

tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som 

IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er 

utarbeidet. 

 

Måleindikator: Frigjøre ressurser gjennom bruk av IKT-løsninger. 

 

 

 

Tjenesteproduksjon 

 

Gode tjenester til innbyggerne 

 

I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte 

områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at 

moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens kommunebarometeret viser at 

Modum ligger på 380. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av 

kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer.  

 

Måleindikator: Bedre kommunens plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser 

årlig. 

 

Mål for enkelte tjenester er omtalt under hver sektor. 

 

 

 

Vikersund 31. oktober 2013 

 

 

Aud Norunn Strand 

Rådmann 
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2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK 

2.1 Økonomiske utviklingstrekk 

 

Det er nå fem år siden den internasjonale finanskrisen brøt ut, og krisen har fått svært 

alvorlige virkninger. Riktignok har situasjonen i det internasjonale finansmarkedet bedret seg. 

Aksjekursene har steget, og renten på statslån til utsatte euroland ligger klart lavere enn i fjor 

sommer. Utviklingen i produksjon og sysselsetting henger likevel etter, særlig i Europa. Flere 

indikatorer kan imidlertid tyde på at den økonomiske utviklingen er i ferd med å snu til det 

bedre. 

 

Oljeinntektene setter Norge i en gunstig situasjon sammenlignet med mange andre land. Over 

tid har likevel utviklingen i fastlandsøkonomien stor betydning for velferd og levekår i Norge. 

Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg godt opp igjen etter tilbakeslaget under 

finanskrisen. Arbeidsledigheten er betydelig lavere enn i de fleste andre land og klart under 

snittet for de siste 25 årene. Økt arbeidsinnvandring merkes på flere av kommunens tjenester. 

 

Etter at styringsrenten ble satt ned med til sammen 0,75 prosentenheter høsten 2011 og våren 

2012, har Norges Bank holdt den fast på 1,5 %. I følge Norges Banks rentebane fra september 

i år vil styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2014, for deretter å bli satt 

gradvis opp mot 2 ¾ % ved utgangen av 2016. 

 

Lav rente og høy inntektsvekst over flere år har blant annet bidratt til høyt press i 

boligmarkedet. Norske husholdningers gjeld vokser fortsatt raskere enn inntekten, men 

forskjellen er mindre enn før finanskrisen. De siste månedene har boligprisene flatet ut. 

 

Lønnsvekst i 2014 er i statsbudsjettet anslått til 3 ½ %. 

  

2.2 Statsbudsjettet 

 

Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på 

7,7 mrd. kr. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2013 i revidert nasjonalbudsjett. 5,2 

mrd. kr av veksten er i frie inntekter. 

 

Veksten i frie inntekter fordeles med 4,3 mrd. kr på kommunene og 900 mill. kr på 

fylkeskommunene. Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for 

kommunesektoren knyttet til  

 økte demografikostnader – anslått merutgift 3,3 mrd. kr 

 Pensjonskostnadene forventes å øke med 1,75 mrd. kr 

 Fylkesveier - 500 mill. kr 

 Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenester – 180 mill.kr  

 Etterutdanning av deltids brannpersonell – 27 mill. kr 

 Endret tilskuddsordning ressurskrevende tjenester – 215 mill. kr 

 Endret refusjonsordning mindreårige flyktninger – 120 mill. kr 
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Nye oppgaver finansiert gjennom rammetilskudd 

 

I tillegg til frie inntekter er rammetilskuddet økt med knapt 1 mrd. kr til nye oppgaver: 

 

Barnehager 

Foreldrebetalingen i barnehager skal maksimalt utgjøre 2 360 kr pr. måned for heltidsplass. 

Det er lagt inn økt rammetilskudd med 244,5 mill. kr for å kompensere for dette. 

 

Fra 1.8.2013 ble kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale 

og ikke-kommunale barnehager økt fra 92 % til 96 %. Dette er beregnet til 169,5 mill. kr for 

landet. 

 

Regjeringen vil på sikt innføre to barnehageopptak i året. Det foreslås å øke rammetilskuddet 

til kommunene med 241 mill. kr i 2014. Det finansierer anslagsvis 1/3 av plassene som kreves 

for å innføre to opptak. Kunnskapsdepartementet sender på høring et forslag om endring i 

barnehageloven. Forslaget innebærer en utvidelse av den lovfestede retten til barnehageplass, 

slik at barn som fyller ett år innen 1. november 2014 blir sikret barnehageplass.  

 

Skole 

Det er innført 1,5 timer valgfag i uken på 9. trinn fra høsten 2013. Fra høsten 2014 

budsjetteres det med 1,5 timer valgfag på 10.trinn, hvorav ½ time er ny tid og 1 time 

omfordeles innenfor eksisterende timetall. Kommunene kompenseres for sine merutgifter 

gjennom en økning i rammetilskuddet på 164 mill. kr.  

 

Kulturskoletilbud i SFO-tiden 

Høsten 2013 ble det innført en time gratis kulturskoletilbud i uken i skole- eller SFO-tiden på 

barnetrinnet (1. – 4. trinn). Helårsvirkningen kompenseres ved en økning i rammetilskuddet 

på 106,2 mill. kr. 

 

Barnevern 

Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner og økte utgifter til tilsyn 

kompenseres med til sammen 177,5 mill. kr i rammetilskuddet. 

 

Vergemålsreformen 

Fra sommeren 2013 har ikke lenger kommunene ansvar for overformynderiet og 66,4 mill. kr 

trekkes ut av rammetilskuddet. 

 

Medfinansiering 

Regjeringen har tidligere varslet at kommunene fra 2016 får en lovpålagt plikt til å tilby 

øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Det er lagt til grunn at tilbudet bygges opp over en 

fireårsperiode fram til plikten trer i kraft. Det forutsettes at dette innebærer en avlastning av 

medfinansieringen av spesialisthelsetjenesten. Det trekkes 86 mill. kr i rammetilskuddet. 

 

Psykososial oppfølging 

Skjønnsmidler til oppfølging av 22. juli hendelsen avvikles, 51,5 mill. kr. 

 

Statlige og private skoler 

Flere elever i statlige og private skoler avlaster rammetilskuddet med 80,2 mill. kr. 
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Annet 

 

Ressurskrevende tjenester 

Endringer i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester innebærer at innslagspunktet er 

oppjustert fra 975 000 kr til 1 010 000 kr. Kompensasjonsgraden er redusert fra 80 % til 77,5 

%. Endringen får virkning for kommunens regnskap allerede i 2013.  

 

Refusjonsordningen for barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere 

Det foreslås å innføre kommunal medfinansiering på 10 % av utgiftene over innslagspunktet 

på 16 050 kr pr mnd.  

 

Barnevern 

Øremerket tilskudd til stillinger og kompetanse- og samhandlingstiltak i det kommunale 

barnevernet økes med ytterligere 85 mill. kr i 2014. 

 

Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg 

I 2014 foreslår regjeringen rentekompensasjon for en investeringsramme på 1 mrd. kr for 

skole- og svømmeanlegg og 500 mill. kr for kirkebygg. 

 

Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser 

Maksimal anleggskostnad for beregning av investeringstilskudd for etablering av heldøgns 

omsorgsplasser økes fra 2,8 mill. kr til 2,885 mill. kr. De maksimale tilskuddssatsene heves 

dermed til 865 000 kr for omsorgsboliger (30 %) og til 1 154 000 for sykehjemsplasser (40 % 

av anleggskostnaden). 

 

 

2.3 Modum kommune 
 

Økonomiske rammer 

 

Ifølge statsbudsjettet får Modum kommune en nominell økning på 39,2 mill. kr i frie inntekter 

i 2014 i forhold til RNB. Vekst fra anslag på regnskap 2013 er 35,6 mill. kr. Av dette er i 

overkant av 20 mill. kr satt av til å dekke lønnsvekst. I tillegg må kommunen dekke 

merutgifter til pensjon.  

 

I 2014 mottar Modum kommune 3,9 mill. kr i skjønnstilskudd som kompensasjon for 

endringer i inntektssystemet og 4,55 mill. kr i skjønnstilskudd fordelt av fylkesmannen. 

Modum er igjen under kompensasjonsordningen til inntektssvake kommuner. For 2014 utgjør 

dette 1,05 mill. kr av skjønnstilskudd. For øvrig har fylkesmannen lagt vekt på økonomisk 

bæreevne, ressurskrevende tjenester og andre utfordringer som ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretas av inntektssystemet. 

 

Satsinger i statsbudsjettet og lokale politiske vedtak er innarbeidet i budsjettet.  

Økte renter og avdrag reduserer handlingsrommet i driftsbudsjettet. For å legge til rette for 

investeringer innen eldreomsorg, er investeringsnivået over tid holdt på et nøkternt nivå. Som 

figur 2-1 viser, øker lånekostnadene på grunn av låneopptak i perioden. Figuren illustrerer det 

faktum at en betydelig større del av driftsbudsjettet nå går med til å betjene lån enn for noen 
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år siden. Et rentenivå på over 3 % vil medføre at renteutgiftene blir høyere enn det som 

framgår av figuren. 

Figur 2-1 Utvikling i lånekostnader 2001-2017 
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Befolkningssammensetning 

Befolkningssammensetningen i kommunen har betydning for skatteinntekter og 

rammetilskudd, og for hvilke tjenestetilbud som etterspørres. 

Gjennom inntektssystemet gis utgiftsutjevnende tilskudd/trekk basert på kommunens andel av 

innbyggere innenfor ulike grupper. Som det framgår av figur 2-2 har Modum relativt få i de 

yngste aldersgruppene, mens det er relativt mange eldre. En annen gruppe som skiller seg 

klart ut fra gjennomsnittet er antall PU-klienter over 16 år. 

Figuren illustrerer også at etter omleggingen av inntektssystemet i 2011 får kommunene 

mindre for eldre innbyggere og at barn i barnehagealder nå er innarbeidet i inntektssystemet. 

Kostnadsnøkler er justert fra 2012 bl.a. som følge av samhandlingsreformen. 

Delkostnadsnøkkelen for barnehage ble justert for å ta hensyn til endringer i kontantstøtten i 

2013. 
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Figur 2-2 Utgiftsutjevning basert på befolkningssammensetning (kr pr. innb.) 
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Antall eldre i Modum over 80 år nådde en topp i 2006 og forventes å avta noe de nærmeste 

åra. På lik linje med resten av landet forventes en betydelig økning i antall eldre etter 2020. 

Utvikling i de eldste aldersgruppene har betydning for planleggingen av framtidig 

omsorgstilbud.  

Figur 2-3 Antall eldre i Modum 
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KOSTRA – utvalgte nøkkeltall 

Det vises til  

- vedlegg 2 for utvalgte nøkkeltall   

- www.ssb.no/kostra for utfyllende statistikk 

- Modum kommunes årsmelding 2012 for kommentarer. 

http://www.ssb.no/kostra
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2.4 Driftsbudsjettet  
 
Tabell 2-1 Budsjettskjema 1A 

(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue -256,2 -275,2 -285,000 -285,0 -285,0 -285,0

Andre direkte/indirekte skatter -14,2 -12,7 -12,700 -12,7 -12,7 -12,7

Rammetilskudd -311,8 -318,3 -349,500 -349,5 -349,5 -349,5

Eiendomsskatt -26,0 -25,3 -25,300 -25,3 -25,3 -25,3

Andre generelle statstilskudd -20,7 -24,8 -21,800 -21,7 -21,6 -21,5

Sum frie disp inntekter -628,9 -656,3 -694,300 -694,2 -694,1 -694,0

Renteinntekter bank m.v. -5,9 -6,6 -6,600 -6,6 -6,6 -6,6

Renteinntekter og utbytte kraft -17,9 -18,0 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2

Renteutgifter 20,0 20,7 21,100 21,5 22,0 23,9

Avdrag på lån 29,5 31,7 34,300 36,1 38,8 44,3

Netto finansinntekter/-utgifter 25,7 27,8 28,600 30,8 34,0 41,4

Netto avsetninger 4,6 0,0 -0,903

Overføring til investeringsbudsj. 2,5 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Mindreforbruk 24,0

Netto driftsresultat 31,1 15,5 10,200 8,4 5,1 0,6

Til fordeling drift -572,1 -613,0 -655,500 -655,0 -655,0 -652,0

Økonomiplan

 

Skatt og rammetilskudd 

For Modum kommune er nominell vekst i skatt og rammetilskudd 40,5 mill. kr i forhold til 

opprinnelig budsjett 2013. Inklusiv i dette er midler til oppgaveendringer i statsbudsjettet og 

kompensasjon for lønns- og prisvekst. Veksten skal også dekke endringer i pensjon og økte 

lånekostnader. 

 

Eiendomsskatt 

Budsjett på eiendomsskatt er tilsvarende opprinnelig budsjett 2013.  

 
Andre generelle statstilskudd 

 
Tabell 2-2 Andre generelle statstilskudd 

Regnskap Oppr bud Budsjett

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Investeringsmoms 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentekompensasjon 6,7 7,4 6,7 6,6 6,5 6,4

Flyktningetilskudd 14,0 13,4 15,1 15,1 15,1 15,1

Andre gen. st.tilsk. 24,7 24,8 21,8 21,7 21,6 21,5

Økonomiplan

 

 

Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftkompensasjonen fra investeringer 

budsjetteres i investeringsbudsjettet. Hensikten med endringen er at kompensasjonen skal 

benyttes til nye investeringer og ikke til løpende drift av kommunen. Endringen vil ikke 

påvirke kommunesektorens samlede inntekter. 

 

Vi får rentekompensasjon knyttet til tidligere investeringer i skolebygg og omsorgsboliger. 

Tilskuddet avhenger av gjenstående lån og rentenivå. 

 

I forslag til statsbudsjett er satsene for integreringstilskudd økt. Det budsjetteres med tilskudd 

på 15,1 mill kr. 
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Finansposter 

Kommunestyret vedtok i sak 34/13 at eget forbruk av konsesjonskraft fases ut, og at 

kommunale anlegg føres over på ny tariff fra 1.1.2014. Det er inngått avtale om kraftkjøp fra 

Modum kraftproduksjon KF.  

Kommunens økte strømutgifter finansieres gjennom 2,2 mill. kr i økt utbytte fra Modum 

Kraftproduksjon. For virksomhetene er budsjettrammen økt tilsvarende. Øvrig fortjeneste av 

endringen blir i selskapet. Det budsjetteres nå med inntekter fra renter og utbytte på til 

sammen 20,2 mill. kr.  

 

Det er benyttet 3 % rente ved beregning på både renteinntekter og renteutgifter.  

 

 

Netto avsetninger 

Det budsjetteres med følgende bruk/avsetning til fond: 

- Konsesjonsavgift, 700 000 kr, settes av på kraftfond. Tilsvarende beløp budsjetteres 

brukt til næringsformål med finansiering av kraftfondet.  

- Det inntektsføres 760 000 kr av bundet fond innen helse og sosial. 

- Det inntektsføres 143 000 kr av bundet fond til frivillighetssentralen. 

 

 

Netto driftsresultat 

I budsjettforslaget er netto driftsresultat budsjettert med 10,2 mill. kr i 2014 og utgjør 1,4 % 

av driftsinntektene. Dette er lavere enn det anbefalte nivået på 3 % av driftsinntektene, som 

vil være omlag 27 mill. kr. 

 

Framtidig utgiftsøkning gjør det nødvendig å holde driftsresultatet på et nivå som sikrer 

økonomisk handlingsrom. Blant annet vil kapital- og driftsutgifter til nytt sykehjem innebære 

et betydelig finansieringsbehov. Et stort opparbeidet premieavvik skal også tilbakeføres de 

nærmeste åra. 

 

I økonomiplanforslaget medfører økte låneopptak, at netto driftsresultat blir redusert til 0,6 

mill. kr i 2017. Det er da ikke lagt inn økte driftsutgifter til for eksempel flere 

sykehjemsplasser. Andre endringer i inntektsrammer eller driftsnivå vil påvirke 

driftsresultatet, men det er ikke innarbeidet slike forutsetninger utover i planperioden. Det vil 

imidlertid være nødvendig med slike endringer i årene framover for å opprettholde en sunn 

økonomi. 
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2.5 Sektorene  

Som det framgår av tabell 2-1, foreslås 655,5 mill. kr til fordeling på sektorene i 2014.  

 
Tabell 2-3 Budsjettskjema 1B  

Regnskap Oppr bud Budsjett

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.0 Reserveposter Utgift 37,2 40,000 40,0 40,0 40,0

Inntekt 38,8

Ramme -38,8 37,2 40,000 40,0 40,0 40,0

1.1 Sentraladministrasjon Utgift 52,3 47,2 51,713 51,7 51,7 51,7

Inntekt 27,6 23,7 24,413 24,4 24,4 24,4

Ramme 24,7 23,4 27,300 27,3 27,3 27,3

1.2 Undervisning Utgift 277,3 261,4 278,800 278,8 278,8 278,8

Inntekt 45,0 38,1 42,300 42,3 42,3 42,3

Ramme 232,3 223,3 236,500 236,5 236,5 236,5

1.3 Helse og sosial Utgift 399,6 363,3 408,713 408,2 408,2 408,2

Inntekt 97,5 77,3 102,113 102,1 102,1 102,1

Ramme 302,1 286,0 306,600 306,1 306,1 306,1

1.5 Kultur Utgift 39,1 36,7 38,241 38,2 38,2 38,2

Inntekt 12,4 10,9 11,041 11,0 11,0 11,0

Ramme 26,7 25,8 27,200 27,2 27,2 27,2

1.6 Teknisk Utgift 89,7 80,8 88,716 88,7 88,7 88,7

Inntekt 64,7 63,6 70,816 70,8 70,8 70,8

Ramme 25,0 17,2 17,900 17,9 17,9 17,9

Sum Utgift 858,0 826,6 906,183 905,7 905,7 905,7

Inntekt 285,9 213,6 250,683 250,7 250,7 250,7

Ramme 572,1 613,0 655,500 655,0 655,0 655,0

Økonomiplan

 

Reserveposter 

Lønnsreserve 19,0 mill.kr

Pensjonsreserve 20,0 mill.kr

Formannskapets disposisjonspost 1,0 mill.kr

Sum reserveposter 40,0 mill.kr  
 

Lønnsreserve 

I statsbudsjettet forutsettes det en årslønnsvekst på 3 ½ %. Helårsvirkningen av lønnsoppgjør i 

2013 er innarbeidet i etatenes rammer.  

 

Pensjonsreserve 

Pensjonspremien har økt sterkt de siste åra. Dette skyldes lønnsutviklingen og lav rente. I 

tillegg øker pensjonspremien som følge av Finanstilsynets krav om oppkapitalisering av 

pensjonsfondet på grunn av økt levealder.  

 

Kommunal- og regionaldepartementet har strammet inn forutsetningene for beregning av 

pensjonskostnader for 2014. Forholdstallet mellom diskonteringsrente og lønnsvekst er 

redusert med 0,1 – fra 1,1 til 1,0. 

 

Videre er forventet avkastning på pensjonsmidler redusert med 0,35 prosentpoeng. Dette 

bidrar til at nivået på pensjonskostnadene vil samsvare bedre med premienivået over tid, og 
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redusere premieavvikene. I tillegg øker amortiseringskostnadene (tilbakeføring av tidligere 

års premieavvik) i 2014 som følge av premieavviket i 2013. 

 

Utviklingen i premier og kostnader har de siste årene bidratt til et akkumulert premieavvik på 

over 28 mrd. kr på landsbasis. For Modum utgjorde dette 62,2 mill kr ved utgangen av 2012, 

og det forventes å øke betydelig både i 2013 og 2014. Kommunal- og regionaldepartementet 

har derfor sendt ut på høring et forslag om å redusere amortiseringstiden for premieavvik 

oppstått i 2014 og senere. Redusert amortiseringstid vil øke amortiseringskostnadene, og 

bidra til å stabilisere utviklingen i det akkumulerte premieavviket. Dersom forslaget vedtas, 

vil det ha budsjetteffekt fra 2015. 

 

Pensjonsreserven skal benyttes til reguleringspremie. Den tilføres også midler ved føring av 

premieavvik og ved tilbakeføring av overskudd fra KLP. Pensjonsreserven er budsjettert med 

20 mill. kr, drøyt 3 mill. kr mer enn anslag for 2013.  

 

Økt premiesats er budsjettert på sektorene og utgjør om lag 2 mill kr mer enn i 2013.  

 

Formannskapets disposisjonspost 

Formannskapets disposisjonspost er budsjettert med 1 mill. kr. 

 

I tillegg er det budsjettert med disposisjonsposter for hovedutvalgene med 250 000 kr for de 

tre største sektorene og 175 000 kr for kultursektoren. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Restmidler fra hovedutvalg, med positivt resultat, og formannskapets disposisjonskonti i 

2013, skal overføres til de samme kontiene i 2014. 

 

 

Sektorrammene 

Etter at 40 mill. kr er satt av på reserveposter, er 615,5 mill. kr til fordeling på sektorene. 

I tabellen under er det gitt en oversikt over hva som er sektorenes reelle rammeendringer.  

 
Tabell 2-4 Rammeendringer 
(1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum

Oppr. bud 13 u/fond 23 442 223 328 286 003 25 849 17 161 575 783

Lokale vedtak 2013 1 040 1 800 8 242 0 0 11 082

Interne endringer 1 035 0 -193 60 -653 249

Oppg.endring statsbud -171 1 903 656 274 95 2 757

Endring tilskuddsordn. 0 0 3 097 0 0 3 097

Lønnsoppgjør 1 424 4 447 6 721 722 1 420 14 734

Pensjonssatser 60 1 027 672 68 158 1 985

Kraftpris 472 715 545 242 219 2 193

Andre rammeendringer -2 180 -3 -158 -500 -483

Bruk av fond 760 143 903

Ramme 2014 rådm.forslag 27 300 233 400 306 500 27 200 17 900 612 300

Ramme 2014 kom.st. vedtak 27 300 236 500 306 600 27 200 17 900 615 500

 
Sektorenes rammer er justert for flere forhold, blant annet virkning av lokale endringer i 2013 

og lønnsoppgjør. Oppgaveendringer i statsbudsjettet er omtalt i kapittel 2. 

Se vedlegg 7 for mer detaljert oversikt. 
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Ut over dette er det i hovedsak budsjettert med en videreføring av den økonomiske rammen 

for sektorene. Økt behov innenfor noen områder vil påvirke aktivitetsnivået innenfor andre 

områder. Rammene er ikke korrigert for prisvekst på kjøp av varer og tjenester, eller for 

endringer i betalingsordninger. Som følge av at investeringer i renseanlegg medfører økning i 

kommunale avgifter for avløp, får teknisk sektor et trekk i rammen til dekning av renter og 

avdrag.  

 

Kommunestyrets vedtakspunkter som har virkning på rammene: 

 

Dagsentertilbudene på Modumheimen er en viktig del av hjemmebaserte tjenester og 

tjenesten styrkes med 0,8 mill.kr /år. Dette bidrar til at flere som ønsker å bo hjemme kan 

gjøre det lengre. Kommunestyret oppfordrer til bruk av frivillige for å styrke 

dagsentertilbudet. 

 

Det avsettes 0,5 mill. kr i økte lønnsmidler til prosjektet Rask psykisk helsehjelp i 2014.  

 

Kommunestyret avsetter 0,6 mill. kr til bemanningssentral for HSS i 2014. 

 

Maksprisen på SFO økes til kr 2 500,-. Dette øker inntekten med 0,350 mill.kr 

 

Barnehagesatsene for 2014 fastsettes slik:  

Brutto inntekt Månedspris 2014 

Full pris over 4 G 2405,- 

3 G til 4 G 1203,- 

Inntil 3 G Friplass 

      

Gradert betaling etter plasstørrelse, søskenmoderasjon og kostpenger som rådmannens 

forslag. Endringen gir kr 0,250 mill. pr år 

 

Kommunestyret er positive til redusert åpning i barnehagene i feriene. Innsparinger ved 

tiltaket beregnes til 0,5 mill. kr. 

 

Undervisningssektoren tilføres 2 mill. kr til generell styrking i barnehagene og 2 mill. kr til 

styrking av grunnskolen. Kommunestyret ber det vurderes bruk av miljøarbeidere også i 

barneskolen. Tidlig innsats skal prioriteres. 

 

Skolebibliotektjenesten styrkes med 0,2 mill. kr 
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3 SENTRALADMINISTRASJON 

3.1 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2011 2012 2013 2014

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.1 Sentraladministrasjon Utgift 48,7 52,3 47,2 51,713
Inntekt 24,3 27,6 23,7 24,413

Nettoutg 24,4 24,6 23,4 27,300  
 

Sentraladministrasjonen har en driftsramme på 27,3 mill. kr i 2014. Det budsjetteres med 32 

årsverk (inkl. tillitsvalgte).  Økningen i antall årsverk er knyttet til omorganisering til sentral 

fakturaavdeling, kommunikasjonsrådgiver og utvidet stilling som regionsekretær. 

Det budsjetteres også med lærling innen IKT. 

 

Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2014: 

 Overgang til nytt økonomi- og personalsystem  

 Bedring av intern og ekstern kommunikasjon  

 Satsing på IKT i tråd med IKT-strategi 

 Ny innbyggerundersøkelse gjennomføres 

 Ordningen med førstelinjerettshjelp foreslås videreført 

 Overordnet interkontrollprosjekt 

3.2 Tjenesteområdenes drift 
 

Sentraladministrasjonens driftsbudsjett fordeler seg slik på tjenesteområdene: 

FUNKSJONER Bud. 2013
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 2 229 22 2 207 2 321
110 Kontroll og revisjon 980 980 918
120 Administrasjon 26 090 4 695 21 395 18 963
121 Forvaltning eiendom 1 155 11 1 144 1 033
180 Diverse fellesutgifter 170 9 161 273
254 Hjemmetjeneste 40 40
265 Kommunalt disponerte boliger 10 712 18 600 -7 888 -7 822
273 Kommunale sysselsettingstiltak 1 075 1 075 1 005
301 Plansaksbehandling 776 18 758 750
320 Kommunal næringsvirksomhet 62 665 -603 -600
325 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 688 283 405 372
338 Forebygging brann 98 98
345 Distr vann 479 110 369
353 Kloakknett 431 431
360 Miljøvern 208 208 183
390 Den norske kirke 6 120 6 120 5 776
392 Andre religiøse formål 400 400 270
Sum sektor 51 713 24 413 27 300 23 442

Budsjett 2014

 

Politisk styring  
Det er budsjettert med samme møtefrekvens som tidligere år.  
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Kommunestyrets vedtak: 

 

Det gjennomføres forsøk med politiske møter på dagtid. 

 

Det arbeides aktivt inn mot Stortinget for å sikre planleggingsmidler til ny Rv. 35. 
 

Kontrollorganer 
Det er budsjettert med en økning på 62 000 kr til kontroll og tilsyn. Dette er i tråd med 

kontrollutvalgets innstilling, se vedlegg 3. 

 

Administrasjon 
Modum kommune innehar fremdeles ledelsen av regionrådet og ansvaret for 

sekretærfunksjonen i Midt-Buskerud. Stillingen som regionrådssekretær er utvidet til 60 % 

stilling. 

 

Kommunikasjonsrådgiver ble ansatt fra august 2013. Kommunikasjonsplan behandlet av 

kommunestyret ligger til grunn for kommunens arbeid med intern og ekstern kommunikasjon. 

 

Fra november 2013 tas nytt økonomi- og personalsystem i bruk. Dette innebærer omlegging 

og effektivisering av flere av dagens rutiner. Ulike moduler vil tas i bruk utover nyåret, og 

nødvendig opplæring og endring i arbeidsprosesser gjøres fortløpende. Drift av nytt system er 

rimeligere en tidligere løsning. 

 

Sentral fakturaavdeling med 3,5 årsverk er etablert ved økonomiavdelingen. Bemanning er 

flyttet fra teknisk etat og helse- og sosialetaten. Av hensyn til selvkostregnskap fordeles deler 

av lønnsutgiftene i budsjettet på vann, avløp og feiing. 

 

Strategisk IKT-plan behandles av kommunestyret i sak 94/13. Planen vil være styrende for en 

god utvikling av tjenestene til kommunens innbyggere og for å forbedre og effektivisere 

interne tjenester. Dette skjer gjennom effektiv bruk av IKT. Nye teknologiske løsninger 

utvikles kontinuerlig. Dette krever at kommunen til enhver tid foretar oppdateringer og 

kapasitetsøkning innen IKT. Kontinuerlig kompetanseheving er nødvendig for å følge denne 

utviklingen innen IKT. Det vurderes IKT-samarbeid i en større region for å dekke noe av 

kompetansekrav og å redusere sårbarhet. 

 

Sosiale medier er nye kommunikasjonskanaler som åpner for dialog, involvering og 

brukermedvirkning på en annen måte enn tidligere. Informasjonsmengden som er tilgjengelig 

elektronisk, øker stadig. Samtidig må personvernet og kravene til sikker informasjons-

behandling ivaretas. 

 

Ny avtale for bedriftshelsetjeneste ble iverksatt fra august 2013. Det er budsjettert med en 

besparelse på 650 000 kr. 

Det budsjetteres med kr 250 000 til hedersmerkeutdeling i 2014. 

Videreføring av førstelinjerettshjelp er budsjettert med kr 85 000. 

Det budsjetteres med midler til videre arbeid med internkontroll. Det forutsettes også 

finansiering fra tilskuddsmidler. 

 

Innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2014. Forrige undersøkelse var i 2011, og det legges 

opp til ny undersøkelse hvert tredje år. 
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Diverse fellesutgifter 
Ny vergemålslov trådte i kraft fra 1. juli 2013. Fylkesmannen har overtatt ansvar og oppgaver 

som tidligere var tillagt de kommunale overformynderiene. Ramma for 

sentraladministrasjonen er redusert som følge av dette. 

 

Kommunalt disponerte boliger 
Husleieinntektene indeksjusteres årlig. Utgiftssiden av boligbudsjettet er tilsvarende styrket. 

 

Tilrettelegging og bistand for næringsliv  
Avlønning for rådgiver samt årlig beløp til næringsutvikling dekkes over kraftfondet. Det er 

mulig å søke om midler i henhold til kraftfondets vedtekter, jf. K-sak 62/11.  

Øvrige midler til næringsformål, kr 300 000 planlegges fordelt på: 

- Etablererveiledning 

- Utviklingsplan landbruk, jf. F-sak 82/13 

- Samarbeid skole-næringsliv  

- Rullering næringsplan 

- Evaluering Visit Norefjell 

 

Miljøvern 
Vannforskriften fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og 

bærekraftig bruk av vannforekomstene. Vannområdene Tyrifjorden, Drammenselva, 

Liervassdraget og Simoa har nedbørfelt innenfor Modum kommunes grenser. I løpet av 2013 

har vannområdene utarbeidet tiltaksanalyser for alle vannforekomster der tilstanden i dag er 

dårligere enn vannforskriftens miljømål. Arbeidet har vært prosjektorganisert for hvert av de 

fire vannområdene. 

I vannområde Drammenselva vil prosjektet fortsette også i 2014. For de øvrige vannområdene 

er det ikke tatt stilling til videreføring av vannmiljøarbeidet på prosjektbasis. Det vil 

imidlertid være behov for midler iht. tiltaksanalysen.  

 

Gjennom arbeidet med tiltaksanalysene for vannområdene er det avdekket betydelige behov 

for overvåking av mange vannforekomster der miljøtilstanden ikke er tilstrekkelig 

dokumentert. Noe av overvåkingskostnadene legges inn i selvkostområdet for VA-anlegg.  

Samlet settes det av kr 125 000 til vannmiljøarbeidet i vannområdene i Modum i 2014.  

 

Den norske kirke 
Kirkelig fellesråd ønsker å få økt bevilgningen i 2014 til 6,286 mill. kr. Dette er en økning i 

forhold til budsjett 2013 på 510 000 kr som skal dekke følgende: 

 Regnskapsføring      40 000 

 Forsikring       40 000 

 Leie og drift server          80 000 

 Lønn og pensjon     350 000 

 

Rådmannen foreslår å dekke lønnsvekst, økte utgifter til pensjon og regnskapsføring. Kr 

159 000 av bevilgningen i 2013 skulle dekke etterslep på pensjon. Dette er trukket ut i 

forslaget for 2014. I tillegg er kirken kompensert for økte strømpriser på linje med 

kommunale virksomheter. 
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Andre religiøse formål 
Andre livssyns- og trossamfunn får tilskudd pr medlem tilsvarende det som gis til Den norske 

kirke. Budsjettet foreslås økt med kr 130 000.  

Kommunestyrets vedtak: 

 

Kommunen skal videreføre satsing på lærlinger og det skal minst være en lærling pr tusen 

innbyggere. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontrakt med 

lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha særlig ansvar for oppfølging av 

lærlingeordning og lærekandidater. 
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4 UNDERVISNINGSSEKTOR 
 

4.1 Mål for undervisningssektoren 

 

Mål for undervisningssektoren 
 
Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til 
den ordinære opplæringen.  
 
Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som i tilstrekkelig grad nyttiggjør 
seg av den ordinære opplæringen skal økes med 1 prosentpoeng. 

 
Måleindikator: Andelen av elever i skolen som får enkeltvedtak om 
spesialundervisning er stabilisert på et nivå lavere enn 7,4% 

 

 
Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. 
 

Videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt 
andre samfunnsutviklingsaktører i Midt-Buskerud. 
 
Måleindikator: 50 bedrifter i Modum kommune er tilsluttet «Ja-bedrift» ordningen 

 

 
Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. 

 
Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole ved å 
sette fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i 
deres barns liv.  
 
Måleindikator: Frammøteprosent på foreldremøter skal være minst 80%. 
 

 

 

4.2 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2011 2012 2013 2014

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.2 Undervisning Utgift 263,9 277,3 261,4 278,800
Inntekt 45,1 45,0 38,1 42,300

Nettoutg 218,8 232,3 223,3 236,500  
 

Undervisningssektoren budsjetteres med 345 årsverk mot 337,1 årsverk i 2013.  

Endringen i årsverk er knyttet til tre faktorer:  
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- Økningen av kapasiteten fra 9 til 14 barn på to småbarnsavdelinger, medfører en 

økning på 2 årsverk. Dette på grunn av minstekravet til pedagogtetthet. 

Voksentettheten går imidlertid ned fra 3 barn pr. voksen til 3,5 barn pr.voksen. Dette 

har betydning for beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager, som gir et 

positivt utslag for kommunens driftsbudsjett. 

- Økningen av behov for vedtak om spesialpedagogisk hjelp medfører en økning på 1,4 

årsverk til dette formålet. 

- Flere gjesteelever fra andre kommuner med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp 

gir en økning av antall årsverk i skolene, noe på pedagogsiden men mest på 

assistentårsverk. Økningen er på totalt 4, 5 årsverk. Kostnadene ved disse årsverkene 

er dekket gjennom refusjon fra hjemkommunen direkte til skolene som har disse 

elevene. 

 

Det legges til grunn at sykefraværet reduseres, i tråd med utvikling i inneværende år. 

 

Oppgavene i barnehager og skoler er fortsatt av styrt av rammeplan for barnehage og 

Kunnskapsløftet i grunnskolen, kombinert med lokale føringer av ulik karakter. Arbeidet 

koordineres og ledes fra undervisningskontoret.  

 

 

Hovedtrekk for undervisningssektorens budsjett 2014: 

 

 Det planlegges med flere effektiviseringstiltak som skal bidra til å få ned netto 

driftskostnad pr. oppholdstime i de kommunale barnehagene. I tillegg til 

kostnadsreduksjonen i driften, vil disse tiltakene ha en innvirkning på tilskuddet til de 

private barnehagene, som også vil bli redusert tilsvarende. 

 

 Den totale rammen til styrket tilbud til førskolebarn er økt, men økning av behov for 

enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp fører likevel til at ressursen til generell 

styrking i barnehagene reduseres med 57 % 

 

 Aktivitetsnivået i grunnskolen videreføres fra 2013. Det er lagt opp til økning av 

bemanningen i ungdomsskolene som følge av innføring av valgfag i 10.trinn fra 

høsten 2014. 

 Prisene for SFO økes med 5 %. 

 

 Maksprisen i barnehage øker med 1,3 %, fra 2 330 til 2 360. Prisene på deltidsplasser 

øker tilsvarende. Ordningen med graderte plasser foreslås endret. 

 

 Tiltak som leirskole, Polenreisene og «Læring og Næring» videreføres med samme 

rammer som i 2013. 
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4.3 Tjenesteområdets drift 

 

Undervisningssektorens driftsbudsjett fordeles slik på tjenesteområdene:  

FUNKSJONER Bud. 2013
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 342 342 339
120 Administrasjon 4 934 187 4 747 3 930
121 Forvaltning eiendom 668 668 668
201 Førskole 80 224 12 920 67 304 66 933
202 Grunnskole 134 513 12 288 122 225 114 323
211 Styrket tilbud førskolebarn 12 898 227 12 671 10 108
213 Voksenopplæring 10 823 5 645 5 178 3 523
215 Skolefritidstilbud 11 356 9 521 1 835 2 266
221 Førskolelokaler og skyss 3 033 98 2 935 2 903
222 Skolelokaler 15 150 555 14 595 13 735
223 Skoleskyss 4 320 320 4 000 4 600
Sum sektor 278 261 41 761 236 500 223 328

Budsjett 2014

 
Administrasjon 
Det budsjetteres med tilnærmelsesvis samme ramme som i inneværende år. 

 
Førskole 
Budsjettet omfatter i tillegg til de kommunale barnehagene også kommunalt driftstilskudd til 

private barnehager. Driftstilskudd til de private barnehagene beregnes på grunnlag av 

driftskostnadene ved de kommunale barnehagene. Fordi driftskostnadene av de kommunale 

barnehageplassene er relativt høye, ligger tilskuddene til de private barnehagene på et høyt 

nivå i Modum, sammenlignet med kommuner som har en mer kostnadseffektiv organisering 

av sine kommunale barnehager. 

 

Dekningsgraden til private barnehager ble i 2013 økt til 96 % av kostnadene for en kommunal 

barnehageplass. Helårsvirkningen av dette er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene og 

tilført ramma for undervisningssektoren. 

 

Funksjonen øker med netto med 2,9 årsverk. 2 årsverk er knyttet til utvidelse av to 

småbarnsavdelinger fra 9 til 14 plasser, totalt 10 nye plasser og 1,4 årsverk er knyttet til økt 

behov for spesialpedagogiske tiltak i både private og kommunale barnehager. Det legges 

imidlertid opp til en reduksjon av bemanningen til generell styrking i barnehagene i løpet av 

budsjettåret. 

 

Det legges opp til å redusere kostnadene ved driften av de kommunale barnehagene. Tiltakene 

vil få en direkte effekt på det beregnede tilskuddet til de private barnehagene ved at 

driftstilskuddet reduseres tilsvarende reduksjonen ev driftskostnadene i de kommunale 

barnehagene. 

 

I budsjettet for 2014 er det lagt opp til følgende tiltak: 
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1. Administrasjonsressurs i barnehagene   

Sammenlignet med andre kommuner, viser analyser at de kommunale barnehagene i Modum 

drives effektivt på avdelingsnivå, men at vi har en stor andel styrere sett i forhold til antall 

barn i de kommunale barnehagene. Dette har sammenheng med barnehagestrukturen i 

kommunen der 7 av 8 barnehager har 3 eller færre avdelinger. KS og PBL (Private 

barnehagers landsforbund) er samstemte i vurderingene om at den mest kostnadseffektive 

strukturen er barnehager med 4-5 avdelinger. 

 

Med bakgrunn i dette, gjennomføres det en gjennomgang av ressursene som disponeres til 

administrasjon i barnehagene med målsetting om å redusere denne andelen. Det er budsjettert 

med at endringen gir en besparelse på 180 000 kr. 

 

2. Overtid/engasjement  

Dette er kostnader primært knyttet til personalmøter som av driftshensyn må legges utenom 

barnehagenes åpningstider. Ved å vurdere deltagelsen i disse møtene og i større grad legge 

tidsbruken inn i den enkelte ansattes årsverk, vil det være mulig å senke kostnadene til 

overtid. Det vil også være mulig å redusere kostnadene ved engasjementer ved en mer 

fleksibel og helhetlig bruk av ressursen til generell styrking i barnehagene. Konsekvensene 

ved å omdisponere arbeidstiden slik er lavere voksentetthet i barnas oppholdstid i barnehagen, 

evt. at det må avvikles færre personalmøter. Det budsjetteres med en endring på 150 000 kr.  

 

3. Friplasser/graderte plasser  

Modum kommune har nå følgende betalingsordning: 

- Full pris:  2 330 kr pr.måned.  

- 4G – 5G  1 750 kr pr.måned  

- 3G-4G   1 165 kr pr.måned 

-  inntil 3G friplass.  

- Gradert betaling etter plass-størrelse fra 100 % - 40 %. 

- Søskenmoderasjon 30 % for barn nr 2 og 50 % for de øvrige. 

 

Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en 

reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Modum kommune har begge deler, og dekker nå 

friplass og søskenmoderasjon i de private barnehagene etter samme regler som i de 

kommunale barnehagene. I forhold til praksisen i andre kommuner har Modum gunstigere 

ordninger for friplass og redusert betaling. Dette innebærer at en relativt større del må dekkes 

over kommunalt budsjett. 

 

Det er ikke ønske om å bidra til at innbyggere som ellers ikke er NAV-brukere blir NAV-

brukere som følge av at tilbudet om friplass faller bort. Det foreslås imidlertid at ordningen 

med graderte plasser ikke skal være vesentlig gunstigere enn de satsene og tersklene som 

NAV opererer med ved tilskudd til barnepass ved økonomisk sosialhjelp; inntil 66 % dekning.  

 

Rådmannen foreslår følgende betalingsordning for 2014: 

a. Over 5G:  Full pris,  2 360 kr 100% 

b. 4G – 5G:    1 770 kr   75% 

c. 3G-4G:    1 180 kr   50% 

d. Under 3G:       779 kr   33% 

e. Søskenmoderasjon: 30% for barn nr 2, 50% for de øvrige 

Kostpenger kommer i tillegg, varierende etter tilbud og plasstørrelse.  

Foreslått endring utgjør 250 000 kr. 
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4. Sommeråpne barnehager  

Til nå har alle de kommunale barnehagene holdt åpent i hele juli. Behovet for dette tilbudet er 

svært varierende fra år og erfaringene kan tyde på at behovet også til en viss grad er 

væravhengig. Ved at alle barnehagene har åpent blir dette en lite kostnadseffektiv måte å 

organisere sommertilbudet. Administrasjonen legger derfor opp til å lokalisere 

sommertilbudet i inntil 4 barnehager, alt etter hvor i kommunen og hvor stort behovet er. Det 

er lagt inn en besparelse på 250 000 kr. 

 

5. Prisøkning  

Forslaget til statsbudsjett legger opp til en prisøkning på maksprisen fra 2 330 kroner til 2 360 

kroner, hvilket tilsvarer 1,3 %. Med bakgrunn i dette legges det opp til en tilsvarende 

prisøkning på deltidsplasser. Inntektsøkningen er beregnet til 100 000 kr. 

 

Nye priser: 

Plasstørrelse Pris 2013 Pris 2014 

100% 2 330 2 360 

90% 2 247 2 276 

80% 2 014 2 040 

70% 1 781 1 804 

60% 1 548 1 568 

50% 1 315 1 332 

40% 1 082 1 096 

  

Tilskudd til private barnehager 

Som følge av endringene i beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager, er netto 

reduksjon i tilskudd til private barnehager i budsjett 2014 beregnet til 730 000 kroner 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Barnehagesatsene for 2014 fastsettes slik:  

Brutto inntekt Månedspris 2014 

Full pris over 4 G 2405,- 

3 G til 4 G 1203,- 

Inntil 3 G Friplass 

      

Gradert betaling etter plasstørrelse, søskenmoderasjon og kostpenger som rådmannens 

forslag. Endringen gir kr 0,250 mill. pr år. 

 

Kommunestyret er positive til redusert åpning i barnehagene i feriene. Innsparinger ved 

tiltaket beregnes til 0,5 mill. kr. 

 

 

 

 

Grunnskole 
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Funksjon 202 Grunnskole omfatter både grunnskole og PPT.  

 

Mål: 

1. Systemisk arbeid for kvalitet – kunnskap og trivsel 

2. Samarbeid skole – næringsliv 

3. Hjelpe flere elever innenfor normalitetsbegrepet 

4. Holdningsskapende arbeid i foreldregruppene med fokus på helse, kosthold og 

utdanning 

 

Kulturell skolesekk videreføres som et samarbeid mellom kulturetaten og 

undervisningsetaten. Kommunens andel er lagt inn i undervisningsetatens budsjett.  

 

I samarbeid med Sigdal og Krødsherad videreføres og utvides prosjektet Læringsmiljø og 

pedagogisk analyse (LP-modellen). Fem skoler er nå med. Det er et omfattende 

utviklingsarbeid som avsluttes i sin nåværende form i løpet av budsjettåret. Tiltakene er da 

implementert i ordinær drift.   

 

I 2013 er det startet opp flere utviklingsprosjekt i det regionale samarbeidet som videreføres i 

2014; 

 NyGiv for alle og GNIST 

En videreføring av ungdomsskolesatsingen der en fokuserte på grunnleggende 

ferdigheter gjennom et tilpasset opplegg for de svakest presterende 

ungdomsskoleelevene i 10.trinn. Det er svært gode erfaringer med metodikken som er 

utviklet i dette arbeidet. Det regionale utviklingsarbeidet går derfor ut på å spre 

metodikken til alle lærere i ungdomstrinnet. Dette gjøres i samarbeid med 

utdanningsavdelingen i fylkeskommunen og fylkesmannen i Buskerud. NyGiv for alle 

er Midt-Buskeruds «bro» over til den statlige ungdomsskolesatsingen på 

grunnleggende ferdigheter, GNIST, som starter opp i Midt-Buskerud høsten 2014. 

 

 Vurdering for læring 

Statlig initiert satsing i hele grunnskolen som gjennomføres i samarbeid med 

Ringerike og Hole (Ringeriksregionen). Prosjektet omfatter total 600 lærere i Midt-

Buskerud og i Ringeriksregionen. Fem skoler i Modum er med.  

 

 Næringslivet i læringslivet 

Regionalt samarbeid om å etablere et formalisert samarbeid med næringslivsaktører 

gjennom «Ja-bedriftordningen». 

 

Trivselslederprogrammet er et treårig program som er implementert i alle barneskolene i 

Modum. Kostnadene som følge av deltagelse i dette programmet er innarbeidet i skolenes 

driftsbudsjett. 

 

Tilpasset opplæring er fortsatt et særlig satsningsområde for skole og PPT. I tillegg til de 

pedagogiske dimensjonene innebærer dette en klar målsetting om å redusere andelen av timer 

som går til spesialundervisning. Hensikten er å heve kvaliteten på all opplæring gjennom 

blant annet å utnytte ressursene mer fleksibelt og redusere unødvendig byråkrati.  

 

PPT 

Den interkommunale PP-tjenesten for Modum, Sigdal og Krødsherad videreføres med  

10 årsverk i henhold til eksisterende avtale.  
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Kommunestyrets vedtak: 

 
Kommunestyret ber om en kartlegging av rådgivertjenesten våren 2014. Kartleggingen legges 

fram for hovedutvalg for undervisning og danner grunnlag for videre prioriteringer innen 

rådgivingstjenesten. 

 
Undervisningssektoren tilføres 2 mill. kr til generell styrking i barnehagene og 2 mill. kr til 

styrking av grunnskolen. Kommunestyret ber det vurderes bruk av miljøarbeidere også i 

barneskolen. Tidlig innsats skal prioriteres. 

 

Skolebibliotektjenesten styrkes med 0,2 mill. kr 

 
Styrket tilbud førskole 
Funksjonen omfatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven, styrket tilbud 

etter barnehageloven og tiltak til språkstimulering for minoritetsspråklige. Tilbudene gis i 

både kommunale og private barnehager.  

 

Styrket tilbud til førskolebarn inneholder to elementer. Ressurser til spesialpedagogiske tiltak 

som gis ved enkeltvedtak på grunnlag av sakkyndige vurderinger, og ressurser til generell 

styrking av grunnbemanningen i barnehagene for støtte til barn som har behov for annen 

bistand enn spesialpedaogikk. I budsjettet for 2013 var det budsjettert med 3,5 mill. kroner til 

generell styrking. 

 

I følge KOSTRA-tall ligger Modum kommune på det nasjonale snittet når det gjelder andelen 

barn som får enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, men ligger godt over snittet når det 

gjelder ressurser til generell styrking. Dette som et resultat av en bevisst satsing på tidlig 

innsats i tidligere budsjett. I budsjett 2014 reduseres ressursen til generell styrking med 2 mill. 

kroner, eller 57%, for å bidra til å møte det økte behovet for spesialpedagogiske hjelp som 

følge av enkeltvedtak. Reduksjon i tidlig innsats kan ha effekt på behovet for 

spesialundervisning. 

 

Reduksjonen skal gjennomføres både i kommunale og private barnehager, men har ingen 

innvirkning på beregningen av kommunale driftstilskudd til private barnehager. Dette fordi 

funksjon 211 ikke er en del av beregningsgrunnlaget for tilskudd etter forskriften om 

likeverdig behandling. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Undervisningssektoren tilføres 2 mill. kr til generell styrking i barnehagene 

 

 

Voksenopplæring 
Kommunene har ansvaret for grunnskole for alle voksne. Det er fortsatt flest yngre voksne 

med fremmedspråklig bakgrunn som ønsker grunnskoleopplæring.  

 

For kommuner som har deltakere i norsk med samfunnskunnskap gis det tilskudd fra staten. 

Modum samarbeider med Sigdal og Krødsherad om denne opplæringen. Dette er fordelaktig 

både pedagogisk og økonomisk.  
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Høsten 2013 ble det etablert et mottakstilbud for nyankomne elever i grunnskolen i 

voksenopplæringen. På bakgrunn av dette er voksenopplæringen styrket med 1,6 årsverk som 

er hentet fra grunnskolens årsverksrammer.  

 

 

Skolefritidstilbud 
Som det går frem av tabellen under ligger prisen for full plass i SFO i Modum, med unntak av 

Øvre Eiker, godt under prisnivået i andre kommuner. Det er lagt inn en prisvekst på 5 % i 

budsjettforslaget, noe som vurderes som en moderat tilpasning sett i forhold til prisnivået i 

andre kommuner. Selv ikke etter denne prisøkningen vil prisene nå opp til nivået i disse 

kommunene.  Prisøkningen vil gi en merinntekt på 423 000 kr. 

 

Priser i noen kommuner for 2013 (full plass pr mnd): 

Nedre Eiker: 2 640 kr Søskenmoderasjon 20 % 2.barn…  

Krødsherad: 2 530 kr. Søskenmoderasjon 30 % 2.barn / 50 % 3.barn…. 

Øvre Eiker: 2 300 kr. Søskenmoderasjon 30 % 2.barn / 50 % 3.barn…. 

Sigdal:  2 500 kr Søskenmoderasjon 25 % 2.barn… 

Ringerike:  2 570 kr Søskenmoderasjon 30 % 2.barn / 50 % 3.barn 
 

 Pris 2013 Pris 2014 

Plasstype Over 3G Under 3G Over 3G Under 3G 

5 dager pr uke (full plass) 2 300 1 150 2 415 1 208 

4 dager pr uke 1 990  995 2 090 1 045 

3 dager pr uke 1 530  765 1 607 803 

½  plass (3+2) 1 300  650 1 365 683 

2 dager pr uke 1 070  535 1 124 562 

1 dag pr uke            

610  

305 641 320 

30 % søskenmoderasjon for 2. barn,  

50 % for de øvrige.  

 

Sommeråpent SFO er et tilbud som benyttes i svært liten grad. I 2013 var det to påmeldinger 

til tilbudet i hele kommunen. I samråd med foreldrene til disse to, ble ikke sommer-SFO 

gjennomført i 2013. Ordningen foreslås avviklet, noe som gir en innsparing på netto 50 000 

kroner. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Maksprisen på SFO økes til kr 2 500,-. Dette øker inntekten med 0,350 mill.kr 

 

Førskolelokaler/skyss 
Omfatter driftsutgifter til barnehagelokaler. Etter behovsvurdering dekker kommunen også 

skyss for barn i førskolealder som har rett til spesialpedagogisk hjelp. Behovet er mindre og 

rammen reduseres med 75 000 kroner 

 

Skolelokaler 
I tillegg til ordinære driftsutgifter omfatter funksjonen også lønn til vaktmester.  
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Skoleskyss 
I henhold til opplæringsloven gis barn i grunnskolens 2.–10. trinn, som har mer enn 4 km 

skolevei til nærmeste skole, rett til skyss. Grensen er 2 km for barn i 1. trinn.  

Denne skyssen finansieres hovedsakelig over fylkeskommunens budsjett med en liten 

egenandel pr. sete for kommunene. Skyssen som dekkes er til skoledagens start og slutt. 

Hvilket innebærer at elever som er på SFO etter skolen ikke har samme rett på skyss etter 

SFO-tid. 

 

All skyss som innvilges ut over dette, kan organiseres av fylkeskommunen, men må i sin 

helhet dekkes av kommunen. 

   

Skyssutgifter til og fra skolen foreslås videreført på omtrent samme nivå. 

 

Skyssutgifter til ekskursjoner var tidligere ført på funksjonen skoleskyss. En gjennomgang av 

skyssutgiftene for kommunen avklarte at disse skyssutgiftene skal føres som ordinære 

driftsutgifter i funksjon 202 grunnskole. Dette er noe av forklaringen på at Modum kommune, 

i KOSTRA-sammenheng, ligger høyt på skoleskyss sammenlignet med andre kommuner. 

Dette ble rettet opp i forbindelse rapportering for 2. tertial 2013. Budsjetteringen videreføres i 

2014. 
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5 HELSE- OG SOSIALSEKTOR 
 

5.1 Mål for helse- og sosialsektoren 

 

Mål for helse- og sosialsektoren 

 
 Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester.  

 
Oppfølging av rutiner vedrørende saksbehandling og sikre god kommunikasjon mellom 
saksbehandler og tjenesteleddet. Effektivisering ved innføring av E-link, bedre og enklere 
kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommunen. 

 
Måleindikator: Holde overliggerdøgn på samme lave nivå som i 2013. Unngå overbelegg som i 
2013.   
 

  
Økt satsing psykisk helsevern  
 
Videreføring av prosjektet ”Rask psykisk helsehjelp”.  
Ordningen med frisklivsresept implementeres i større grad som forebyggende tiltak innenfor 
kommunens helsetjeneste og tiltak rettet inn mot ungdomsgruppen (18-24) videreutvikles. 
Trygghetsplass ved Geithusberga bofellesskap videreføres og det etableres to trygghetsplasser på 
Frydenberg. Samling av tjenestetilbud innen psykisk helse til voksne innen Tun Geithus fullføres. 

Måleindikator: Redusere antall innleggelser og behandlinger i 2. linjetjenesten med 10%. 
 

 
Tidligere innsats barn og ungdom 
 
Videreutvikle og samordne forebyggende tiltak rettet mot barn og unge spesielt innen psykisk 
helsevern. Mer strukturert samarbeid innen kommunen og med eksterne virksomheter som 
Modum Bad, Arbeidsinstituttet, Rosthaug, PPOT og BUP. Hovedhensikt er at innbyggerne får 
tilpasset tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer 
ressurskrevende tiltak.  
 
Måleindikator: Redusere antall henvisninger til BUP med 10 %.  
 

 
Egenmestring og økt trivsel 

 
Legge mer vekt på brukermedvirkning, og innhold i tjenestetilbudet. 
Tiltak for å øke innbyggernes og ansattes kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen. Legge vekt 
på tiltak for at eldre kan oppleve økt hverdagsmestring, gjennom tiltak som 
hjemmerehabilitering.  
 

Måleindikator: Andel hjemmeboende eldre over 80 år var i 2010 80 %. Denne andelen økes til 85 
% i økonomiplanperioden.  



31 

 

5.2 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2011 2012 2013 2014

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.3 Helse og sosial Utgift 348,3 399,4 363,3 408,713
Inntekt 77,5 97,4 77,3 102,113

Nettoutg 270,8 302,0 286,0 306,600  
 

Helse- og sosialetaten har en netto driftsramme på 306,6 mill. kr i 2014. Det budsjetteres med 

415 årsverk (inklusive engasjementer), en økning på 12 årsverk i forhold til opprinnelig 

budsjett 2013.  

 

Endring i årsverk i forhold til opprinnelig budsjett 2013 består i hovedsak av: 

 Rask psykisk helsehjelp 2,8 årsverk 

 Barnevernet sammenslåing med Sigdal og øremerkede midler 5,3 årsverk 

 Opprettelse av 4,5 årsverk i forbindelse med tjenesten til en bruker 

 Igangsetting av hjemmerehabilitering 3 årsverk 

 

I løpet av 2013 har det vært gjennomført endringer for å utnytte ressursene mer effektivt. 

Dette arbeidet videreføres i 2014. Antall eldre i Modum over 80 år nådde en topp i 2006 og 

forventes å avta noe fram mot 2020. Kommunens dekningsgrad for heldøgnsplasser er svært 

høy sammenlignet med andre kommuner og landet.  

 

Hovedtrekk for helse- og sosialsektorens budsjett 2014: 

 

 Dagsenterdriften i hele etaten evalueres høsten 2013, og nødvendige endringer 

gjennomføres i 2014. Budsjettet legger opp til en samlet reduksjon på to årsverk. 

Samordning og reduksjon av dagsenterdriften på Modumheimen og endring av 

tilbudet på Katfos, med endret lokalisering høsten 2014. 

 Hjemmerehabilitering hadde oppstart høsten 2013 som et 2-årig prosjekt.  

 Medfinansiering økt med 0,8 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2013. 

 Øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ø-hjelp) startet opp høsten 2013. Tilbudet må utvikles 

i løpet av 2014 både når det gjelder sentrale og lokale ø-hjelpsplasser.  Tilskudd for 

2014 utgjør 1,3 mill. kr. 

 Videreføring av tiltaket ”Rask psykisk helsehjelp” som startet våren 2013, og andre 

tiltak innen psykisk helsehjelp. 

 Styrking av barnevernet med 2,8 mill.kr videreføres. Sigdal kommune er fra 1.10.13 

med i vertskommunesamarbeidet Midt-Buskerud Barneverntjeneste. 

 Samlet satsing på barn og unges psykiske helse. Opprettet psykologstilling og 

familieterapeut videreføres i 2014. Tilbudet om miljøterapeut for ungdom avsluttes. 

 Innføring av elektronisk meldingsutveksling (E-link) i 2013/14. Økt satsing på 

opplæring innen etatens fagsystemer.  

 Øke andelen høyskoleutdannede av hensyn til kvalitet og formelle krav, og for å 

unngå økte variable lønnsutgifter. 

 Sosialbudsjettet er økt med 5,8 mill i forhold til opprinnelig budsjett 2013, inklusive 

overføring fra flyktningetjenesten i forhold til endret praksis. Gjennomgang av 

resultater og vurdere organisering på NAV. Praksisplasser for ungdom startet opp 

høsten 2013, og videreføres og evalueres i 2014. 

 Øke satser for pleie- og omsorgstjenester med 5 %. Dette utgjør ca 300 000 kr. 
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 Kjøkkenprosjekt hadde oppstart høsten 2013. Endringer i kjøkkenprosjektet blir 

gjennomført i 2014. 

 Antall BPA-brukere øker med to i 2014, og det er da til sammen 13 BPA. En samlet 

økning på 10 mill. kr til dette tilbudet (kjøp private tjenester). 

 Omgjøring av tilbudet ved avdeling F sommeren 2013, redusert bemanning utgjør 1,8 

mill. kroner og videreføres i 2014. 

 

 

Tiltak som er planlagt i 2014 vil innebære en videreføring av innsparingstiltak fra tidligere. 

Det vil fortsatt være nødvendig med tiltak for redusert sykefravær, bl.a. i samarbeid med 

Arbeidslivssentret. Det er nødvendig med fokus på reduksjon i vikarutgifter.  

 

Det kan være hensiktsmessig å erstatte leasingavtaler med kjøp av biler. Bilene planlegges 

driftet i samarbeid med teknisk etat. Leasingavtaler er forlenget til 2014, med tanke på å 

avslutte disse. 

 

Kommunene i Midt-Buskerud har fått tilskudd til habilitering. 

 

Forebyggende tiltak psykisk helse 

Psykisk helse er og vil være en av de store utfordringer i årene som kommer, også sett på 

bakgrunn av folkehelseprofilen til Modum. Dette påvirker også situasjonen for barn og unges 

psykiske helse. Det kan være gunstig å se på andre modeller for å gi ungdom (16-24) et annet 

botilbud, eksempelvis i bofellesskap. Ulike metoder for ”Foreldreveiledning” kan med fordel 

utprøves. Det vil også være nødvendig med et enda nærmere samarbeid mellom de ulike 

tjenester for barn og unge, og mellom helsetjenesten og undervisning, lokalt og 

fylkeskommunalt. Et utvidet samarbeid kan organiseres under paraplyen ”Familiens Hus”.  

Forskningsrådet støtter et prosjekt ved Universitetet i Bergen med utprøving av metoder for 

psykologisk førstehjelp for ungdom i ungdomsskolen for kommunene Fjell, Kristiansand og 

Modum. Interkommunalt samarbeid er en forutsetning for Modum fordi det kreves deltagelse 

av 6 ungdomsskoler i hvert kommunedistrikt. Modum Bad har ansvar for forskning knyttet til 

prosjektet. 

Modum kommune har store utfordringer knyttet til barn og unge med særlige vansker og 

behov. Tiltak må være differensiert og tilpasset individuelle behov, samtidig må kommunen 

nå grupper av barn og ungdom i et forebyggende perspektiv.    Spesialisthelsetjenesten 

begrenser i økende grad sitt tilbud, hvor oppgavene legges til kommunen. Dette utfordrer 

kommunen til å tenke nytt, utforme nye tiltak for barn og unge, samt utarbeide planer og 

strategier for å kunne ivareta ulike type hjelpebehov. Dette arbeidet må gjøres på tvers av 

etater og tjenester med en helhetlig og felles satsning i årene som kommer. En videre 

utbygging av tjenestetilbudet (med bruk av øremerkede midler, overføring av midler fra 

spesialisthelsetjenesten m.v) bør utredes i 2014.  
 

Det er allerede etablert mange tiltak innen området også for voksne. Det er nødvendig med en 

tydelig satsning og en gjennomgang av eksisterende tilbud. En prosess som startet høsten 

2012 vurderer en mer samlet innsats, lokalisert innen Tun Geithus ferdigstilles inn i 2014.  

 

Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og Modum Bad samarbeider om Ressurssenter 

for helsefremmende arbeid innen psykisk helse hvor prosjektet Rask psykisk helsehjelp er ett 

av flere tiltak. Prosjektet ble etablert våren 2013 og fikk 1,7 mill. kr i statstilskudd. Tilskuddet 
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blir gradvis redusert, noe som krever en opptrapping når det gjelder bruk av kommunale 

ressurser. Det arbeides for interkommunal tilslutning fra Sigdal og Krødsherad. 

 

Tidligere øremerket statstilskudd til styrkning av kommunes psykiske helsearbeid gjennom 

opptrappingsplan er videreført i planperioden. Midlene er disponert i henhold til gitte 

føringer.  

 

Samhandlingsreformen 

Kommunens egenandel er økt med 0,8 mill. kr fra budsjett 2013. Av akutte og planlagte 

sykehusinnleggelser skjer 70 % av alle via poliklinikkene, 20 % via legevakt og 10 % fra 

fastlegene. Det er etablert 2 lokale øyeblikkelig hjelp døgnplasser på Modumheimen. 

Kommunen får tilskudd på 1,3 mill. kr for 2014. Kommunen er med på å betale for 3 sentrale 

plasser lokalisert til Ringerike sykehus, tilknyttet legevakta. Det har i 2014 skjedd en 

reduksjon i rammene til kommunene pga satsning på opprettelse av øyeblikkelig hjelp plasser. 

 

E-link som er en modul til Gerica er anskaffet i 2013. Elektronisk meldingsutveksling er i 

første omgang mellom sykehus, laboratorier og fastleger. Apotek og andre instanser vil bli 

koblet på senere.  

 

 

5.3 Tjenesteområdenes drift 

Helse- og sosialsektorens driftsbudsjett fordeles slik på tjenesteområdene:  

 

FUNKSJONER Bud. 2013
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 346 346 396
120 Administrasjon 3 846 630 3 216 3 966
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 392 392 175
232 Forebygging, helsestasjon 8 697 792 7 905 7 259
233 Annet forebyggende helsearbeid 7 046 2 494 4 552 2 525
234 Aktivisering eldre og funk.h. 7 982 633 7 349 7 265
241 Diagnose, behandling, rehab. 18 506 1 790 16 716 27 695
242 Råd, veiledning og sosial 8 318 1 140 7 178 7 328
243 Tilbud til personer med rusprobl. 186 186 162
244 Barneverntjeneste 12 054 6 114 5 940 5 386
251 Barneverntiltak i familien 2 052 365 1 687 1 513
252 Barneverntiltak utenfor familien 31 363 13 820 17 543 14 263
253 Pleie, omsorg,hjelp i institusjon 99 742 29 135 70 607 59 799
254 Pleie, omsorg hjelp i hjemmet 162 640 42 635 120 005 111 723
255 Medfinansiering samh.ref. 13 800 13 800 13 000
261 Institusjonslokaler 4 999 900 4 099 3 721
275 Introduksjonsordning 4 983 60 4 923 5 731
273 Kvalifiseringsordning 3 766 3 766 3 525
281 Økonomisk sosialhjelp 17 040 650 16 390 10 570
285 Tjenester utenfor ordinært kom.tj 955 955 0 1
Sum sektor 408 713 102 113 306 600 286 003

Budsjett 2014
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Administrasjon 
Konsulentstilling 80 % er overført NAV. En 100 % sekretærstilling er henholdsvis overført 

fakturaavdeling med 50% og 50% til Modumheimen. 

Administrasjonen har flyttet inn i midlertidige lokaler i 3 og 5.etasje. 

  

Forebyggende helsearbeid 
Forebyggende tiltak gjør det mulig å ta tak i ting tidligere, og dette kan senere bidra til å 

redusere frafall i videregående skole og fra arbeidslivet. Modum er i dag en 

folkehelsekommune og en foregangskommune innen forebyggende helsearbeid. 

Frisklivssentralen er en nasjonal spydspiss som må gis rom til å fortsette sin pådriverrolle. 

Mange samarbeidsprosjekter må sikres videre utviklingsmuligheter. Det skal iverksettes nye 

folkehelsesatsninger årlig. 

  

Helsestasjon 

Regjeringens ekstra bevilgning på 180 mill. kr for å styrke helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten utgjør for Modum kr 420 000. Skolehelsetjenesten i barneskolen har 

gjennom to skoleår vært styrket med statlige prosjektmidler tilsvarende 50% stilling, som nå 

er omgjort til en fast 75% stilling. Dette innebærer større helsesøstertilgang på barneskolene, 

flere tiltak individuelt og i grupper for elevene. Modum ligger i dag lavere enn normert 

bemanning. 

 

Prosjektstillingen som miljøterapeut i skolehelsetjenesten for videregående skole knyttet til 

rusforebygging blant ungdom (16 -24 år), vil fortsette litt inn i 2014, så lenge prosjektmidlene 

varer. Det er svært gode erfaringer med tiltaket. Det vises til kommunestyresak 60/12 Rusplan 

 

Opprettelse av familieterapeutstilling igangsatt fra 01.10.13, er et samarbeid mellom 

helsestasjonen og barneverntjenesten og vil omfatte både helsefremmende, forebyggende og 

behandlende tilbud. Både familieterapeut og psykolog er lokalisert ved helsestasjon på 

Geithus.  

  

Frisklivssentralen (FLS) 

Det er fortsatt stor nasjonal interesse knyttet til erfaringer som gjøres i Modum og det foregår 

et utstrakt samarbeid med eksterne instanser som eksempelvis Modum Bad og 

Turistforeningen. Det arrangeres kurs for kommuner og andre interessenter. Frisklivssentralen 

har flere tiltak rettet mot ungdom og det planlegges nå nye tiltak spesielt rettet mot de som 

faller ut av skole og arbeidslivet. Nye tiltak som Aktivitet for moro skyld (et samarbeid 

mellom kommunen og frivillige organisasjoner) og Friskt Mot satses det videre på. 

      

 

Barnevern 
Barneverntjenesten er økt med 5,8 årsverk. Sigdal kom inn Midt-Buskerud Barneverntjeneste 

høsten 2013 med 3,5 årsverk. Tjenesten har også fått øremerkede midler til stillinger. 

 

Barn som mottar hjelp fra barneverntjenesten har økt ytterligere i 2013. Det er ikke tatt høyde 

for ytterligere plasseringer i 2014 i budsjettforslaget.  
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MODUM KOMMUNE* 2009 2010 2011 2012 (per 30.6.13) 

Antall meldinger 109 150  191 203 105 

Antall avsluttede 

undersøkelser  

91 75 122 149 57 

Barn med hjelpetiltak  65 81 86 103 101 

Av disse; barn plassert 

frivillig utenfor hjemmet  

9 6 7 3 8 

Barn under omsorg/ 

plassert utenfor hjemmet 

(inkl. akuttvedtak) 

11 17 30 38 39 

Antall barn i tiltak totalt 76 98 116 141 140 

Prosentandel 

fristoversittelser i 

undersøkelsessak 

13,6% 5,4% 2,5% 15,6 ? 

Antall saker per besatte 

stilling  

  29,2 28,6 31,9 ------- 

 
Vi ser en fortsatt økning i antall plasserte barn. 

 

Enslige mindreårige flyktninger 

Det er to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger med nå til sammen åtte personer 

(Geithusveien og Stalsbergveien bofellesskap). I tillegg er det oppfølging av ungdom (18-20 

år) som har flyttet ut av bofellesskapene, fem stykker pr. i dag. Finansieringsordningen ble 

foreslått endret i statsbudsjettet og redusert refusjon er innarbeidet i budsjettet. Flere av de 

mindreårige flyktningene er i ferd med å flytte ut, så det kan vurderes å redusere driften ned 

til ett bofellesskap i løpet av 2014. Når det gjelder bofellesskap for mindreårige, vil nå 

turnuser osv bli gjennomgått for å harmonisere ressursbruken i forhold til lignende tilbud 

kommunen drifter.  

 

Pleie og omsorg, hjelp i institusjon 
Modumheimen 

Opprettelsen av to ø-hjelpsplasser endrer ikke det totale antall langtidsplasser. 

For de 1,3 mill. kroner som Modumheimen får i tilskudd i forbindelse med opprettelse av ø-

hjelpsplasser omgjøres en nattevaktstreng fagarbeider til sykepleier. Denne vaktstrengen vil 

være knyttet til lindrende enhet og ø-hjelpsplassene. 

 

Dagaktivitetstilbudet evalueres høsten 2013, og tiltak igangsettes 2014. Det må tas høyde for 

endringer i behov framover. 

 

Frydenberg 

Det opprettholdes observasjonsplasser på Frydenberg i 2014 til tross for opprettelsen av 

lokale ø-hjelpsplasser. Dette for å sike fortsatt god pasientflyt og mottak av utskrivingsklare 

pasienter. Tilbudet på Frydenberg videreutvikles i nært samarbeid med hjemmetjenesten og 

nytt tiltak hjemmerehabilitering. 

 

 
Kommunestyrets vedtak: 
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Kommunestyret avsetter 0,6 mill. kr til bemanningssentral for HSS i 2014. 

 

Dagsentertilbudene på Modumheimen er en viktig del av hjemmebaserte tjenester og 

tjenesten styrkes med 0,8 mill.kr /år. Dette bidrar til at flere som ønsker å bo hjemme kan 

gjøre det lengre. Kommunestyret oppfordrer til bruk av frivillige for å styrke 

dagsentertilbudet. 

 

 

Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 
Prosjektet ”Hjemmerehabilitering” startet oktober 2013 lokalisert til Frydenberg.  

Prosjektet har en varighet på to år, med 3 årsverk som i første omgang er finansiert i inntil ett 

år. Det vil være en forutsetning med fleksibel bruk av ressurser fra Frydenberg og 

hjemmetjenesten inn i prosjektet.  

 

Tun funksjonshemmede  

Virksomhetsleder er ansatt i en 60 % prosjektstilling sentralt i kommunen for å etablere 

internkontrollsystemer i kommunen. Stillingen dekkes opp av ledere i tunet. 

Kjøp av konsulenttjenester til bruker, gjøres om til faste stillinger i 2014 tilsvarende 4,5 

årsverk, merkostnad ca 500 000 kroner.  
 

Det er fortsatt nødvendig å utvikle større variasjon i tjenestetilbudet, med stort press på 

tjenesten og to nye ressurskrevende brukere i 2014.  

 

En omgjøring av tilbudet i Stadionveien og bruk av Hovdeveien til flere brukere med økt 

omsorgsbehov ville gitt økt kvalitet på tjenesten for disse brukerne. Lokalitetene i 

Hovdeveien er bedre egnet for brukere med større omsorgsbehov. Dette ville også være en 

mer kostnadseffektiv måte å organisere tjenesten på. Det igangsettes en prosess med tanke på 

endring av tilbudet. 

 

En utfordring er å etablere et omsorgstilbud til ungdommer med sammensatte behov. Det vil 

bli vurdert å etablere et bofellesskap, sammenlignbart med tilbudet som i dag gis i til 

mindreårige flyktninger. Tilbudet er tenkt gitt til unge i aldersgruppen 16-20 år. Dette for å 

øke kvaliteten på tjenesten og samle innsatsen på en bedre måte. 

 

Utvikling når det gjelder BPA-ordningen er en stor utfordring for kommunen, både når det 

gjelder økning i antall brukere og den totale økning i ressursbruk.  
 

Tomtebo  

Det vil bli etablert kontorlokaler for administrasjonen i Tun funksjonshemmede i 2014. Viser 

til ”Utvikling av tjenestetilbudet Tun funksjonshemmede” med vekt på fremtidig bruk av 

Tomtebo. 

 

Hjemmetjenesten 

Hverdagsrehabilitering er innført høsten 2013, samtidig skjer det en reduksjon i budsjett for 

hjemmetjenesten. Det vil i første halvdel av 2014 bli en evaluering av prosjektet 

”Hjemmerehabilitering” også med tanke på hvilke betydning prosjektet har på videre 

ressursbruk i hjemmetjenesten. Psykiatritjenesten organiseres under Tun Geithus og årsverk 

følger med fra hjemmetjenesten. 
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NAV – Sosialtjenesten 
Utbetalinger av økonomisk sosialhjelp har økt gjennom 2013 og tendensen ser ut til å 

fortsette. Økonomisk sosialhjelp ble i 2013 styrket med 4,9 mill. kroner. Dette videreføres i 

2014. Inklusive her er de 300 000 som er satt av til praksisplasser for ungdom. Totalt styrkes 

tjenesten ytterligere ved at ulike tilskuddsordninger er overført fra Flyktningetjenesten.   

 

Det er viktig å holde fokus på tiltak for ungdom, for å unngå en videre negativ utvikling for 

denne gruppen. Ulike tiltak evalueres i 2014 og nødvendig omlegging gjennomføres. 

Ressurser tilsvarende 80 % stilling overført fra administrasjonen til NAV med helårsvirkning 

i 2014. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Det avsettes 0,5 mill. kr i økte lønnsmidler til prosjektet Rask psykisk helsehjelp i 2014.  
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6  KULTURSEKTOR  
 

6.1 Mål for kultursektoren 

 

Mål for kultursektoren 
 
Idrettsanlegg og arenaer skal være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. 
 
Måleindikator: Prisnivå på tilbud og tjenester fra kulturetaten skal holdes på et lavest mulig nivå 
og idrettsanlegg og arenaer skal være allment tilgjengelig. 
 

 
Modum bibliotek etablerer felles bibliotektjeneste med Sigdal og Krødsherad kommuner og 
videreutvikler bibliotektilbudet i regionen.  
 
 
Måleindikator: 
Øke antall utlån og besøk på bibliotekene i regionen. 

 

 
Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, 
grunnskoler og andre eksterne brukere.  
 
 
Måleindikatorer:  
Det etableres møteplasser for planlegging, evaluering og utveksling av ideer.  
Strategiplan for «Den kulturelle skolesekk» revideres.  
 

 

6.2 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2011 2012 2013 2014

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.5 Kultur Utgift 37,4 39,1 36,7 38,241
Inntekt 13,0 12,4 10,9 11,041

Nettoutg 24,4 26,7 25,8 27,200  
 

Det budsjetteres med 35,7 årsverk i kultursektoren. 

 

Hovedtrekk i budsjettet for 2014 

 Ny stilling (26 %) på ungdomshuset. 

 Støtteordninger til lag/foreninger opprettholdes på 2013–nivå. 

 Elevavgift kulturskole (utenom dans) økes med 50 kr pr semester. 

 Ingen prisøkning på billetter i kulturhus, kino og Furumo svømmehall. 
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6.3 Tjenesteområdenes drift 

FUNKSJONER Bud. 2013
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 259 259 405
120 Administrasjon 5 181 245 4 936 4 827
202 Grunnskole 308 293 15 37
231 Aktivitetsilbud barn og unge 2 496 240 2 256 2 072
234 Aktivisering eldre og funk.h. 932 465 467 322
370 Bibliotek 3 287 408 2 879 2 797
373 Kino 1 289 949 340 332
375 Museer 1 845 1 845 1 785
377 Kunstformidling 70 70 70
380 Idrett 8 751 5 393 3 358 3 130
381 Kommunale idrettsbygg 3 119 595 2 524 2 217
383 Musikk- og kulturskoler 4 766 1 365 3 401 3 288
385 Andre kulturaktiviteter 5 466 1 072 4 394 4 192
386 Kommunale kulturbygg 472 16 456 375
Sum sektor 38 241 11 041 27 200 25 849

Budsjett 2014

 

 

Administrasjon 
Servicetorg 

Hovedfokus blir kundemottak og sentralbord. I tillegg skal nettsiden videreutvikles.  

 

Dokumentsenter 

I januar 2014 vil stilling som leder av dokumentsenteret (arkiv) lyses ut. I tillegg vil en 

stilling som medarbeider på dokumentsenteret lyses ut. I løpet av første halvår 2014 bør 

dokumentsenteret være fullt ut bemannet.  

 

Sak-/arkivsystemet oppgraderes, og kommunen går da over til elektronisk 

dokumenthåndtering. 

 

Grunnskole 
Tilbudet i den kulturelle skolesekk i Modum vil være som i skoleåret 2012/2013. Det vil i 

løpet av 2014 gjennomføres en evaluering av tilbudet og se på muligheter for andre tilbud for 

skoleelever i Modum. 

 

Aktivitetstilbud barn og unge 
Sommergøy videreføres i 2014. Egenandel 1 500 kr. 

Ungdomshusets drift fortsetter på 2013-nivå 

Utekontakten har i 2013 vært tatt ut av den faste bemanningen på ungdomshuset for å kunne 

arbeide mer oppsøkende og nå fram til andre ungdommer enn de som bruker ungdomshuset. 

Dette har gitt gode resultater for utekontaktens arbeid, men har medført at ungdomshuset blir 

mer sårbart ved sykdom og at de ansatte der får lite tid til brukerne. Ungdomshuset er godt 

besøkt, og for å sikre en forsvarlig drift er det behov for 3 klubbarbeider på jobb på mandag 

og onsdag og 4 på fredager. Det er budsjettert med en 26,6 % ekstra stilling som 

klubbarbeider for å sikre dette. 
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Aktivisering 
Frivillighetssentralen budsjetterer med er aktivitetsnivå som 2013. Det budsjetteres med  

143 000 kr i bruk av eget fond.  

 

 

Bibliotek 
Driftsnivået blir som i 2013. Det legges opp til felles bibliotekledelse i Midt-Buskerud fra 

2014. Det er derfor budsjettert med refusjon fra Krødsherad og Sigdal for biblioteksjef.  

 

Purregebyrene økes med kr. 5,- i 2014.  

 

 

Kino 
Driftsnivået blir som i 2013. Billettpriser ble justert opp i 2013, og det er avgjørende for 

besøket at prisene ikke går ytterligere opp i år.  Det er viktig å holde konkurransedyktige 

priser i forhold til andre kinoer.  

 

I løpet av 2014 vil det bli utredet en mulig omorganisering av driften i Modum 

kulturhus/kino.  

 

 

Tilskudd til museer 
Tilskuddet til Modums Blaafarveværk økes i tråd med statlige overføringer. Krøderbanen 

foreslås samme tilskudd som 2013. 

 

 

Kunstformidling 
Tilskudd til Buskerud Teater opprettholdes sammen med tilskudd til konserter på Modum 

Bad. 

 

 

Idrett 
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet rulleres i 2014. Geithus IL har søkt om at 

Modum kommune skal gå inn som medstifter i eierselskap for skøytetunnel. Dette vil avklares 

i planprosessen. 

 

Midler til leie av Flying Team hallen i Vikersund Hoppsenter til trening for lokale lag og 

foreninger er innarbeidet i budsjett. 

 

Furumo svømmehall 

Det er lagt opp til drift på nivå med 2013 med videreføring av åpningstider og servicenivå, og 

fortsatt fokus på gode tilbud og aktiviteter for barn og unge. Prisene holdes på samme nivå 

som i 2013. Økninger i inntekter er basert på erfaringer og prognoser for inneværende år. 

 

Gjennom kompetanseheving i 2013 og 2014 økes kapasiteten for å tilby kurs og 

gruppeaktiviteter. Dette både fremmer folkehelse i Modum og gir bedre ressursutnyttelse av 

personale og anlegg.  
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Etablerte samarbeid med Frisklivssentralen, pensjonistforeningene og andre frivillige lag og 

foreninger videreføres. Samarbeidet med lokalt næringsliv utvikles videre i 2014.  

 

 

Kommunale idrettsbygg 
Modumhallen drives videre som i 2013, med mye aktivitet og meget nøktern drift. Antall 

aktive håndballag har økt, søknader fra andre idretter har økt og behovet for innendørs trening 

er stort. I perioden fra september til april er både kapasiteten i Modumhallen og i Flying 

Team-hallen fullt belagt, med unntak av tidlige ettermiddager.  

 

Avtalen med fylkeskommunen om leie av Modumhallen vurderes reforhandlet i 2014. 

 

 

Kulturskole 
Høsten 2013 gir kulturskolens 11 lærere undervisning i musikk til 195 elever pluss 84 

korpsmusikanter som har dirigent fra kulturskolen. Kulturskolens venteliste teller 75 barn 

(utgjør 1,7 årsverk).  

Undervisningen skjer i hovedsak i lokaler på Tomtebo. I tillegg undervises også på skoler og i 

Åmot kirke. Undervisning av musikanter i korps skjer i hovedsak på skolene. 

Elevavgift i kulturskolen (utenom dans) foreslås økt med 50 kr pr semester til 1350 kr. 

 

Kulturskolen ble i 2013 tilført 170 000 kr gjennom regjeringens satsing på frivillig 

kulturskoleundervisning i SFO. Tilbudet realiseres skoleåret 2013/2014 med et kortilbud for 

alle barneskoleelever. I budsjett 2014 er det lagt inn helårsvirkning for tilbudet – 274 000 kr. 

 

Dans er etablert som fast fag i kulturskolen. Det vil i skoleåret 2013/2014 bli undervist i hip-

hop, klassisk dans og jazz-dans. Det forutsettes i budsjett at deltakere betaler kostpris for 

tilbudet. 

 

 

Andre kulturaktiviteter 
Støtte/gaver til andre organisasjoner 

Alle støtteordninger opprettholdes på 2013-nivå. 

 

Kulturhus 

Det planlegges på samme driftsnivå som i 2013. Priser for leie av kulturhus ble justert opp i 

2013, og det er viktig at de fryses på det nivået de er nå. For rask prisstigning virker negativt 

på blant annet det lokale kulturlivet, og gjør det vanskelig å produsere forestillinger lokalt.   

Det er helt avgjørende for lokale aktører at det fortsatt må være mulig å se skjønnsmessig på 

hvert enkelt arrangement i forhold til totalkostnader, målgruppe og inntjening. 

 

Allment kulturarbeid 

Tilskudd til drift av foreninger endres ikke.  
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7 TEKNISK SEKTOR  
 

7.1 Mål for teknisk sektor 

 

Mål for teknisk sektor 

 

Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekommende og høyt kvalifisert 
byggesaksavdeling som håndterer forvaltningssaker effektivt. 

Styrke saksbehandlingskapasiteten innen byggesak for å lukke avvik knyttet til lovfastsatte 
tidsfrister. Forholdene legges bedre til rette slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver 
den er pålagt til å håndtere. 

Måleindikator: Alle saksbehandlingsfrister skal holdes i tråd med fristene i 

saksbehandlingsforskriften.  

 

Modum kommune skal ha et bredt tilbud av byggeklare tomter for salg. 

Kjøpe inn eksterne tjenester for å kunne holde tritt med en økende oppdragsmengde i 
utbyggingssaker. Legge opp til et høyere tempo i gjennomføring av prosjekter enn det som er 
mulig ved ensidig egenproduksjon. 

Måleindikator: Tomter i Mælumenga legges ut for salg i 2014. 

 

Effektivisere og kvalitetssikre drift av kommunale bygg  

Måleindikator: Alle kommunens vaktmestere skal kunne rapportere via smarttelefon i løpet av 
2014. 

 

 

 

7.2 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2011 2012 2013 2014

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.6 Teknisk Utgift 81,9 89,7 80,8 88,716
Inntekt 64,7 64,7 63,6 70,816

Nettoutg 17,2 25,0 17,2 17,900  
 

Teknisk sektor har en netto driftsramme på 17,1 mill. kr i 2014. Det er budsjettert med lønn til 

99 årsverk.  
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Hovedtrekk i teknisk sektors budsjett for 2014: 

 

 Variabel del av kloakkavgiften er foreslått økt med 5 %. 

 Variabel del av vannavgiften er foreslått redusert med 8 %. 

 Kostnader til kjøp av energi til markedspris er budsjettert for vann og avløp med en 

merkostnad på 615 000 kr. 

 Gebyrregulativet for plansaker, byggesak og kart og oppmåling er revidert, og 

foreslått økt med 10 %.  

 Feieravgiften er foreslått økt med 10 %. 

 Alle inntektsposter i 2014 er estimert i forhold til regnskapet pr. medio juli 2013.  

 Det er foreslått opprettet et nytt årsverk i byggesak.  

 Tre ingeniørårsverk finansieres 100 % med inntekter fra investeringsbudsjettet. 

 Underbudsjettering av lønnsmidler til brannvesenet er rettet opp i 2014. 

 Det er lagt inn kostnadsøkning til innføring av digitalt nødnett. 

 Enkelte driftsposter innenfor vei, bygningsvedlikehold og park er styrket noe. 

 

7.3 Tjenesteområdenes drift 

Teknisk sektors driftsbudsjett fordeles på tjenesteområdene som vist i tabellen: 

FUNKSJONER Bud. 2013
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 553 7 546 540
120 Administrasjon 1 130 318 812 1 267
121 Forvaltningsutgifter eiendom 141 141
130 Rådhuset 2 640 282 2 358 2 197
190 Interne serviceenheter 38 096 25 768 12 328 12 974
301 Plansaksbehandling 1 531 359 1 172 1 050
302 Bygge-, deling og seksjonering 2 382 2 135 247 400
303 Kart og oppmåling 1 752 1 344 408 189
320 Kommunal næringsvirksomhet 225 225 0 -60
329 Landbruk 1 999 133 1 866 1 708
332 Kommunale veier 8 863 1 401 7 462 7 009
338 Forebygging av brann og ulykker 2 905 3 228 -323 -179
339 Beredskap mot brann og ulykker 7 722 446 7 276 5 966
340 Produksjon av vann 960 11 949 825
345 Distribusjon av vann 4 627 12 216 -7 589 -7 331
350 Avløpsrensing 5 593 1 844 3 749 3 698
353 Avløpsnett 4 879 19 472 -14 593 -13 955
357 Gjenvinning av husholdningsavfall 490 510 -20 -161
360 Naturforvaltning og friluftsliv 49 106 -57 -57
393 Kirkegårder, gravlunder 2 179 1 011 1 168 1 081
Sum sektor 88 716 70 816 17 900 17 161

Budsjett 2014

 

 

Administrasjon 
To merkantile medarbeidere inngår fra 2014 i den sentraliserte fakturaavdelingen i 

økonomiavdelingen. Lønnskostnader og inntekter fra fakturaoppfølging er overført. Inntekter 

fra salg av eiendomsinformasjon er budsjettert opp. 
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Interne serviceenheter 
Interne serviceenheter inneholder tjenesteområdene knyttet til renhold, teknisk sentral, 

verksted, bygningsvedlikehold og parkvesen. Generelt er økningen i utgiftene knyttet til lønn.  

Kommunale bygg  

Kjøp av elektrikertjenester er økt noe. Lønnskostnader til en prosjektleder er lagt inn med 

finansiering fra løpende prosjekter finansiert over investeringsbudsjettet. Innføring av Facilit 

FDVU system på internett krever anskaffelse av smarttelefoner til alle vaktmestre og 

fagarbeidere i vedlikeholdsavdelingen. Implementeringen tar tid og er en prioritert oppgave 

også i 2014. 

Renholdsavdelingen  

Renholdsytelsen revideres årlig og historiske kostnader legges til grunn ved beregning av 

betaling fra brukerne. Innføring av maskinelt renhold har prioritet og bidrar til lavere 

arbeidsbelastning og høyere effektivitet.  

Parkvesen  

Det forslås å ta i bruk digitalt utstyr for timeføring og oppfølging av arbeidsoppgaver. Modum 

ASVO vant tilbudskonkurransen om utførelsen av diverse vedlikeholdsarbeider for 

parkvesenet i perioden 2014-2017. ASVO har levert tjenestene uten konkurranse de siste 15 

årene.  

Fokuset på tilrettelegging for økt aktivitet/folkehelse fortsetter. Ny sammenhengende trase for 

preparering med løypemaskin på Øståsen fra Djupengrop til Sponevollen skal tas i bruk.  

Plansaksbehandling 
Utvikling av reguleringsplanen for Vikersund sentrum nord får størst oppmerksomhet i 2014. 

 

Bygge-, delings- og seksjonering 
Det er foreslått et ekstra årsverk slik at det blir 4 årsverk innenfor byggesak i 2014. Revisjon 

av gjeldene betalingsregulativ har resultert i flere spesifiserte poster og en generell prisøkning 

på 10 %. Sammenlignet med andre kommuner er nivået på foreslåtte gebyrer moderate. 

 

Kommunal næringsvirksomhet 
Driften av kommunale skoger og jordbrukseiendommer føres under kommunal 

næringsvirksomhet. Det er budsjettert med lik inntekt og utgift fra hogst av tømmer som skal 

utføres i 2014. Tidligere år er det regnet med noe merinntekt. 

 

Kommunale veier 
Poster for drivstoff, elektrisk energi til gatelys og vedlikehold er økt i budsjett 2013.  

 

Beredskap mot branner og ulykker 
Lønn og sosiale kostnader var for lavt budsjettert og er justert opp i 2014.  

Digitalt nødsamband planlegges innført fra mars måned. Det innebærer høyere kostnader til 

samband.  Feieravgiften er foreslått økt med 10 %. 
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Avløpsrensing 
Nye Elvika renseanlegg settes i drift ved årsskiftet 2013/2014. Øya renseanlegg i Vikersund 

må holdes i drift inntil sjøledningen mellom Vikersund og Geithus er satt i drift.  

 

Avløpsnett/innsamling av septik samt distribusjon av vann 
Salgsinntektene er justert etter prognose for 2013 på kommunale eiendomsavgifter.  

Vannforbruket pr. tilknyttet abonnent har vist en synkende tendens over flere år, men det har 

kommet til flere abonnenter og inntektene fra tilknytningsavgift har vært betydelige. Det er 

foreslått å øke den variable delen av kloakkavgiften med 5 % og samtidig redusere den 

variable delen av vannavgiften med 8%.  

 

Utvikling av vann- og kloakkavgiftene i økonomiplanperioden – enhetspriser er eks. mva.: 

 

Innhold Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Renteutvikling %  3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

Investeringer (1000 kr)           

Vann 2 000 2 000 2 000 9 000 9 000 

Kloakk 55 500 12 500 2 500 2 500 2 500 

Selvkost %           

Vann 120 % 109 % 109 % 104 % 99 % 

Kloakk 100 % 96 % 96 % 96 % 97 % 

Selvkostfond            

Vann         3 486          4 498         5 509         6 499           6 398  

Kloakk            605            -187           -995       -1 796          -2 527  

Årsgebyr           

Vann kr/m
3
 16,68 15,35 15,35 15,35 15,35 

Kloakk kr/m
3
 26,52 27,84 27,84 27,84 27,84 

Fastavgift:           

Vann kr/år 488 488 488 488 488 

Kloakk kr/år 488 488 488 488 488 

Årsgebyr for 150 m
3
/år           

Vann 2 990 2 791 2 791 2 791 2 791 

Kloakk 4 466 4 664 4 664 4 664 4 664 

 

Selvkostdekningen er relativt høy selv med foreslåtte priser på vann. Renten som benyttes til 

kapitalkostnader er unormalt lav. Ved en renteøkning vil selvkostgraden reduseres. Store 

investeringer i kloakkutbygging øker kapitalkostnadene i selvkostberegningen. Det samme 

gjelder for ny reservevannforsyning. Driftsomkostningene øker også når det skal kjøpes inn 

elektrisk kraft til markedspris.  

  

Gjennomføring av avløpsplanen for Øya og Elvika, med bygging av ny pumpestasjon ved 

Øya og sjøledning igjennom Bergsjø, og bygging av nytt renseanlegg ved Elvika, er en 

prioritert oppgave. Prosjektet har en revidert ramme på 62 mill. kr ved inngangen til 2014. 

Kostnader til prosjektledelse er budsjettert med dekning fra prosjektet. 
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Alle renseanlegg skal akkrediteres, noe som øker kravet til dokumentasjon.  

 

Gjenvinning av husholdningsavfall  
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS drifter Enger avfallsanlegg og betaler 

årlige avskrivninger på tidligere investeringer på Enger avfallsanlegg tilbake til Modum 

kommune.  

 

Kirkegårder, gravlunder  
Festeavgiftene økes med 10 % og avgiften for gravlegging av utenbygdsboende i kiste 

fordobles. Betalingssatsen for stell av graver økes med 5 %.  

 

 

8 INVESTERINGER 
 

Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader 

framover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom blant annet ved en 

forsvarlig gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt 

sykehjem og til fullfinansiering av renseanlegg. 

Det er lagt opp til bruk av egenkapital i finansieringen for å unngå å øke kapitalkostnadene 

mer enn nødvendig. Av figur 8-1 framgår det at lån til investeringer vil øke med 70 mill. kr i 

planperioden.  

 

 
Figur 8-1Utvikling i langsiktig lånegjeld 
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Tabell 8-1 Budsjettskjema 2B 

Budsjett

(tall i mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017

Sentraladm IKT 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4

Bolig 4,8 1,8 1,8 1,8

Kirke 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Egenkapital KLP 2,0 2,0 2,0 2,0

Undervisning Barnehager 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Helse og sosial Sykehjem 25,0 80,0 100,0

Biler 2,6 0,3 0,3 0,3

Kultur Kulturskolen 4,8 4,8

Teknisk Anleggslista 10,5 9,6 9,6 9,7 9,7

Formålsbygg/ENØK 8,5 8,2 8,2 9,5 9,5

Gang- og sykkelveier 4,0 7,5 11,0 4,0 4,0

Tomtefelt 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pendlerparkering 0,7

Renseanlegg 25,0 12,0

Reservevannforsyning 7,0 7,0

ROS 0,1

Sum investeringer 71,1 73,6 84,6 136,2 156,2

Økonomiplan

 

Fra 2014 skal momskompensasjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet. 

Investeringer som faller inn under kompensasjonsordningen er derfor budsjettert med 

nettobeløp fra 2014. 

 

8.1 Sentraladministrasjonen 

 

IKT 
For å følge opp IKT-satsing i tråd med vedtatt strategiplan er det satt av 1,4 mill. kr årlig.  

I 2014 er det i tillegg satt av midler til anskaffelse av internkontrollsystem. 

 

Bolig 
Boligsosial handlingsplan gir en oversikt over boligbehovet for ulike målgrupper. Det settes 

av 1,8 mill. kr årlig til gjennomføring av tiltak.  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Det avsettes 3 mill. kr til investering i 4 boliger for rusmisbrukere og tilbudet til 

rusmisbrukere på Tomtebo avvikles. Det forutsettes bruk av egen kommunal tomt til formålet.  

 

Det prosjekteres bygging av minimum to treningsboliger på Geithusberga. Finansiering 

avklares når prosjekteringen er ferdig. 

 

Kirke 
Kirkelig fellesråd har sendt inn forslag til investeringsbudsjett som omfatter 20 mill. kr til 

rehabilitering av Heggen kirke. Det er tidligere satt av 1,5 mill. kr til dette. Fellesrådet ønsker 

så kort rehabiliteringsperiode som mulig og ber om at nødvendige bevilgninger fordeles på 

2014 og 2015. Rådmannens forslag er i tråd med framdriftsplanen i tilstandsrapporten der det 
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er satt opp en tidsperiode fram til 2022. Rådmannen forslår en årlig bevilgning på 2 mill. kr til 

Heggen kirke. 

 

I tillegg er det som foreslått fra fellesrådet innarbeidet kr 500.000 årlig til øvrige kirker. 

Kirkelig fellesråd vil søke om rentekompensasjon og andre tilskudd til investeringene. 

 

Egenkapital KLP 
Kommunal Landspensjonskasse har anslått at egenkapitalinnskudd for 2014 vil bli 2 mill. kr. 

8.2 Undervisning 

 

Barnehager 
Viser til følgende saker vedrørende barnehageutbygging i Modum: 

· Kommunestyresak 77/11 Barnehageutbygging – med prosjektrapport  

· Kommunestyresak 38/12 Utbygging av barnehager.  

· Kommunestyresak104/12 Utbygging av Brunes Naturbarnehage.  

 

Hovedutvalg for undervisning behandlet i møte 19.02.2013 sak 7/13. 

Følgende vedtak ble fattet: 

1. Planlegging av utbygging av Nordbråten og Gustadmoen barnehager iverksettes 

snarest. 

2. Nordbråten barnehage bør planlegges med minimum 5 avdelinger, Gustadmoen bør 

planlegges med minimum 4 avdelinger. 

3. Utredning av en ny barnehage i Vikersund nord iverksettes snarest. 

4. Øvrige punkter i Hovedutvalgets notat tas med i det videre arbeidet. 

 

I formannskapssak 70/13 ble rådgivergruppe for videre detaljering av disse prosjektene valgt.  

 

Det foreslås 8 mill. kr årlig til barnehageutbygging. 

 

Skoler 
Det vil bli foretatt en vurdering av kapasitetsutnyttelse og eventuelt behov for å utvide 

bygningsmassen. 

 

8.3 Helse og sosial 

 

Sykehjem 
I kommunestyresak 93/13 er det lagt fram ulike alternativer for utbygging av sykehjem. Det 

er skissert utbygging i to trinn der første byggetrinn består av 88 eller 96 plasser. Det er også 

skissert ulike kombinasjoner av nybygg og ombygging. 

 

Investeringskostnadene i byggetrinn 1 er anslått til 202-216 mill. kr eksklusive 

merverdiavgift. Tilskudd fra Husbanken kommer til fradrag. Tilskuddet utbetales når 

kommunen har tatt i bruk boenhetene i tråd med formålet.  

 

Det legges inn finansiering av byggetrinn 1 i planperioden. 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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Prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i 2014. Finansiering og byggestart avklares når 

prosjekteringen er ferdigstilt.  

 

Biler 
Innen pleie og omsorg går vi bort fra ordningen med å lease biler. I stedet anskaffes 

kommunale biler. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Ved utskifting av kjøretøy og maskiner skal miljøvennlige løsninger velges der det finnes 

fornuftige alternativer. Dokumentasjon av utslippsmengder skal innarbeides som premiss ved 

kjøp av tjenester som direkte medfører klimagassutslipp. 

 

8.4 Kultur 

 

Kulturskole 
Kulturskolens lokaler på Storebo er ikke tilpasset virksomhetens aktiviteter. Ulike alternativer 

for lokalisering er utredet. I kommunestyresak 9/13 ble føringer for utforming av tilbygg til 

kulturhuset vedtatt. 

I formannskapssak 49/13 ble rådgiver for detaljprosjektering valgt. 

 

Det avsettes 4,8 mill. kr i 2014 og i 2015 til lokaler. I tillegg kan restbevilgningen til lokaler i 

budsjett 2010 på 2,5 mill. kr benyttes til dette formålet. 

 

 

8.5 Teknisk 

 

Anleggslista 

Budsjett 2013 Budsjett 2014

Kart og oppmåling 300 160

Beredskap 100 80

Teknisk sentral 100 80

Produksjon vann 500 300

Distribusjon vann 1500 1300

Avløpsrensing 500 300

Kloakknett 1500 2300

Vei 1000 1100

Sentrumsutvikling 500 240

Veilys 200 200

Felles maskinpark 1700 1360

Kirkegårder 250 200

Park og friluftsliv 350 280

Sum 8500 7900  
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Kloakknett foreslås økt med kr 800 000. Dette er nødvendig for å etterkomme 

utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. Øya renseanlegg «drukner» ved nedbør/snøsmelting og 

når vannstanden i Tyrifjorden er en halvmeter over normalvannstand. Det er nødvendig å 

starte arbeidet med saneringsplan for Vikersund vest. Avsatt beløp gir rom for å komme i 

gang med tiltak for å fjerne fremmedvann fra nettet. 

 

Behovet for tiltak på veiene er stort. Beløpet økes med kr 100 000. 

 

Investeringer innen andre områder reduseres for å holde samlet bevilgning på anleggslista på 

samme nivå som tidligere (redusert for momskompensasjon). 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Anleggslista styrkes med totalt 1,7 mill.kr pr år. I 2014 skal økningen fordeles med 1 mill. kr 

til veiformål og 0,7 mill. til veilys på Gressbaneveien/Skinnerudveien og Røsteveien. 

Finansiering skjer ved økt låneopptak.  

 

Formålsbygg 
Alle bevilgninger til rehabilitering av formålsbygg er fra 2013 samlet i en pott. Potten er 

redusert i 2014 i forhold til gjeldende økonomiplan siden utgifter til utskifting av vinduer på 

rådhuset forventes å komme senere i perioden. 

 

Kriterier for prioritering av tiltak: 

 Lukke avvik knyttet til helse, miljø og sikkerhet - HMS forskriftene. 

 Tiltak for å unngå at varige skader på bygninger oppstår. 

 Tilrettelegge for universell utforming. 

 Energiøkonomisering – ENØK 

 Nødvendig oppgradering/ombygging  

 

(tall i 1000 kr) Budsjett 2014

Skoler 3040

Barnehager 250

Bo- og dagsenter 250

Kontor PO-virksomheter 320

Geithusberga aktivitetssenter 520

Frydenberg 240

Modumheimen 480

Modumhallen 100

Kunstnersenter 500

Rådhuset 300

Teknisk sentral 200

6200  
 

 

Skoler 

Enger skole 

I kommunestyresak 92/13 er det satt av kr 400 000 til opparbeidelse av parkeringsplass. 

Det foreslås satt av kr 520 000 til øvrig arbeid med uteområdet ved Enger skole. 
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NMU 

Det er i kommunestyresak 79/13 satt av 1,3 mill. kr til utskifting av vinduer ved Nordre 

Modum ungdomsskole. Det foreslås satt av ytterligere 1,1 mill. kr. 

I tråd med sak 65/12 settes av kr 500 000 til ny strømforsyning.  

Det foreslås også kr 120 000 til nytt gulvbelegg i trapper og korridor i søndre fløy. 

 

Buskerud skole  

Det foreslås satt av kr 160 000 til nye toaletter og kr 400 000 til ny gesims/tak på gymsal. 

 

Vikersund skole 

Det er satt av kr 80 000 til lyddemping av SFO og kr 160 000 til universell utforming.  

 

 

Barnehager 

Rolighetsmoen  

I tråd med kommunestyresak 22/12 foreslås kr 80 000 til utskiftning av brannalarmanlegg. 

 

 

 

Mælumenga  

Det foreslås kr 170 000 til å bedre sikkerheten på uteområdene blant annet med oppsetting av 

gjerde og annen avskjerming. Det settes også av midler til snøfangere og takstein. 

 

 

Bo- og dagsenter 

Det settes av kr 80 000 til kjøkkenet på GBD og kr 170 000 til ekstra isolasjon på VBD. 

 

Kontor innen pleie og omsorg 

I flere virksomheter innen pleie og omsorg er det behov for å investere i kontorlokaler. 

Det foreslås til sammen kr 320 000 til kontorer ved Skolegata, ressursboligen, Geithusberga 

og Furulund. 

 

Geithusberga 

Det foreslås å sette av kr 520 000 til ombygging og oppgradering av rom i underetasjen på 

Geithusberga. Dette gir muligheter for å etablere et aktivitetssenter på Geithusberga. 

 

Frydenberg 

Som et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten og Frydenberg budsjetteres det med  

80 000 kr til å lage et demonstrasjonsrom for velferdsteknologi på Frydenberg. Der skal det 

vises hvordan man kan greie seg lenger hjemme med ny teknologi. Det er søkt om midler til 

prosjektet. 

 

Det budsjetteres også med 160 000 kr til oppgradering av gangvei ned til fjorden for å gjøre 

tilgjengeligheten til Tyrifjorden bedre for brukere på Frydenberg. 

 

Modumheimen  

Både hovedkjøkkenet og kjøkken/oppholdsrom på avdeling 1F planlegges oppgradert 

Til sammen budsjetteres det 480 000 kr til dette. 
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Modumhallen 

Det er budsjettert med 100 000 kr til montering av lydhimling og bedre utlufting av varmluft 

under yttertak. Det er tidligere satt av 300 000 kr til dette. 

 

Ny vann- og kloakkledning Kunstnersenteret 

Det er problemer med at vann- og kloakkledningene ligger utsatt til for kulde. Vannledningen 

fryser om vinteren. Hovedproblemet er selve traseen for ledningene. I dag ligger de åpent i 

området når de passerer Simoa/Strandgata. Det settes av 500 000 kr til dette. 

 

Teknisk sentral 

Det er nødvendig å oppgradere/skifte ut to drivstoffpumper med automatikk på sentralen.  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv holdning til 

ENØK-tiltak. 

 

Investeringer i formålsbygg styrkes med 2 mill. kr pr år til 8,2 mill. Dette finansieres med økt 

låneopptak.  

 

 

Gang- og sykkelvei 
Det budsjetteres med 4 mill. kr årlig. Formannskapet behandlet i sak 54/13 anbud på gangvei 

ved Geithusveien. Kostnadsramma for prosjektet ble utvidet med 3,1 mill. kr. Dette 

finansieres innen investeringsramma for 2014. Prosjektet vil gjennomføres i 2013-14.  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Det avsettes 0,3 mill. kr til prosjektering av gangvei i Badeveien. Det avsettes 3 mill. kr til 

oppstart av bygging av gangveien i 2014 og ytterligere og 7 mill. i 2015. Dette finansieres 

med økt låneopptak. 

 

Det avsettes 0,2 mill. kr til prosjektering av gangvei på Haugerudsletta. Det arbeides mot 

fylkeskommunale og statelig myndighet for raskest mulig realisering av gangveien. 

 

 

Tomtefelt 
Det har vært stor etterspørsel etter kommunale tomter. Det legges derfor opp til en betydelig 

satsing på tomtefelt i planperioden. Dette samsvarer med kommuneplanens hovedmål om å 

være et attraktivt bosted for yrkesaktive innbyggere. Det planlegges med videre utbygging av 

Mælumenga i 2014 og 2015. Videre er Vikerøya og området ved Stalsberg aktuelle områder 

for utbygging. Det budsjetteres med 10 mill. kr årlig til opparbeiding av tomtefelt. Dette 

medfører også økte salgsinntekter. 

 

Næringsområder 
Opparbeidelse av Nedmarken industriområde med ca. 44 mål tomter startet januar 2013, jf. K-

sak 63/11. I sak 84/13 vedtok formannskapet at industritomtene legges ut for salg uten 

infrastruktur. Dersom området ikke er solgt innen høsten 2014, skal Modum kommune lyse ut 
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anbud på infrastruktur. Det foreslås ikke å sette av investeringsmidler til dette nå. Det 

forutsettes at eventuelle utgifter dekkes inn av økt salgsinntekt.   

Det budsjetteres med salg av næringstomter fra 2015. 

 

Renseanlegg 
Det er vedtatt å legge ned Øya renseanlegg i Vikersund med overpumping av kloakken til 

Elvika renseanlegg i Geithus. Elvika skal totalombygges og blir kommunens nye 

hovedrenseanlegg. Det nye anlegget åpner for ytterligere boligbygging i Vikersund og 

Geithus. Det vil også gi miljøgevinster og nye muligheter for områdeutvikling i Vikersund 

sentrum. Prosjektet vil i tillegg avlaste Bårud renseanlegg som i denne omgang slipper unna 

kravet om bygging av et nytt organisk rensetrinn. Det er i 2012 og 2013 til sammen bevilget 

50 mill. kr til prosjektet. I sak 86/13 vedtok kommunestyret å utvide kostnadsramma, og 12 

mill. kr ekstra legges inn i budsjettet for 2014. 

 

Reservevannforsyning 
For å oppfylle godkjenning av hovedvannverket må det etableres en ny reservevannsløsning. 

Investeringen settes opp i slutten av planperioden. 

 

Risiko og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse ble vedtatt av kommunestyret i sak 70/13. Planen skal følges opp 

med en handlingsdel som kommer til politisk behandling våren 2014. Denne vil kunne 

omfatte behov for investeringsmidler.  

 

 

 

8.6 Finansiering 
Tabell 8-2 Budsjettskjema 2A 

mill.kr Budsjett Budsjett
2013 2014 2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler(jf. 2B) 71,1 73,600 84,4 136,2 156,2

Utlån og forskuttering 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Avsetninger 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Finansieringsbehov 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8

Finansiert slik:

Bruk av lån til egne investeringer 62,1 51,600 56,4 108,2 21,5

Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Salg av anleggsmidler 8,0 12,000 18,0 18,0 12,0

Tilskudd til investeringer 112,8

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering 100,1 93,600 104,4 156,2 176,2

Overført fra driftsbudsjettet 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Bruk av avsetninger 1,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Sum finansiering 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8

Økonomiplan
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Det forslås opptak av startlån med 20 mill. kr hvert år i økonomiplanperioden. Det 

budsjetteres med avdrag på 10 mill. kr årlig som finansieres av innbetalte avdrag fra 

lånekunder. 

 

Etter utvidelse av Mælumenga og nytt tomtefelt i Vikersund, forventes det at tomtesalget 

beløper seg til 12 mill. kr årlig. Salg av næringstomter er lagt inn med 6 mill. kr i 2015 og 

2016. 

 

For å bli mindre sårbare for endringer i netto driftsresultat, blir overføring fra driftsbudsjettet 

avsatt til fond i investeringsbudsjettet og brukt senere år. Det er hvert år budsjettert med 10 

mill. kr i egenfinansiering. 

 

Tilskuddsmidler for sykehjem blir utbetalt når bygget er tatt i bruk. Det er lagt inn tilskudd for 

88 plasser i 2017. 
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9 RÅDMANNENS FORSLAG 
 

 

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2014: 

 Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,40 % 

 Formueskatt: 0,7 % 

 Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.  

 

2. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag 

med vedlagt talldel: 

 Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet 

 Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 

 

3. Betalingssatser 2014 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5. 

 

4. Kommunestyret minner om at budsjettet er en bindende plan. Det forutsettes at 

formannskapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegerings-

reglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtakets intensjoner og påser at 

omdisponeringer samsvarer med dette.  

 

5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp. Det 

vil si at underskudd såvel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de 

påfølgende årene. 

 

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2014 på 41,4 mill. kr til egne investeringer og 20 

mill. kr til startlån (Husbanken).  

 

7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for 

inntekter og utgifter, samt sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil 

likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 

 

8.   Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6. 

 

 

 

Vikersund, 31.10.2013 

 

Aud Norunn Strand 

rådmann 
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Vedlegg 1: Talldel Kommunestyrets vedtak 
 

 

 

Budsjettskjema 1A                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Skatt på inntekt og formue -256,2 -275,2 -285,000 -285,0 -285,0 -285,0

Andre direkte/indirekte skatter -14,2 -12,7 -12,700 -12,7 -12,7 -12,7

Rammetilskudd -311,8 -318,3 -349,500 -349,5 -349,5 -349,5

Eiendomsskatt -26,0 -25,3 -25,300 -25,3 -25,3 -25,3

Andre generelle statstilskudd -20,7 -24,8 -21,800 -21,7 -21,6 -21,5

Sum frie disp inntekter -628,9 -656,3 -694,300 -694,2 -694,1 -694,0

Renteinntekter bank m.v. -5,9 -6,6 -6,600 -6,6 -6,6 -6,6

Renteinntekter og utbytte kraft -17,9 -18,0 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2

Renteutgifter 20,0 20,7 21,100 21,5 22,0 23,9

Avdrag på lån 29,5 31,7 34,300 36,1 38,8 44,3

Netto finansinntekter/-utgifter 25,7 27,8 28,600 30,8 34,0 41,4

Netto avsetninger 4,6 0,0 -0,903

Overføring til investeringsbudsj. 2,5 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Mindreforbruk 24,0

Netto driftsresultat 31,1 15,5 10,200 8,4 5,1 0,6

Til fordeling drift -572,1 -613,0 -655,500 -655,0 -655,0 -652,0

Økonomiplan

 

 

 

Budsjettskjema 1B                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.0 Reserveposter Ramme -38,8 37,2 40,000 40,0 40,0 40,0

1.1 Sentraladministrasjon Ramme 24,7 23,4 27,300 27,3 27,3 27,3

1.2 Undervisning Ramme 232,3 223,3 236,500 236,5 236,5 236,5

1.3 Helse og sosial Ramme 302,1 286,0 306,600 306,1 306,1 306,1

1.5 Kultur Ramme 26,7 25,8 27,200 27,2 27,2 27,2

1.6 Teknisk Ramme 25,0 17,2 17,900 17,9 17,9 17,9

Sum Ramme 572,1 613,0 655,500 655,0 655,0 652,0

Økonomiplan
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Budsjettskjema 2A                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

mill.kr Budsjett Budsjett

2013 2014 2015 2016 2017

Investeringer i anleggsmidler(jf. 2B) 71,1 73,600 84,4 136,2 156,2

Utlån og forskuttering 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Avsetninger 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Finansieringsbehov 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8

Finansiert slik:

Bruk av lån til egne investeringer 62,1 51,600 56,4 108,2 21,5

Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Salg av anleggsmidler 8,0 12,000 18,0 18,0 12,0

Tilskudd til investeringer 112,8

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering 100,1 93,600 104,4 156,2 176,2

Overført fra driftsbudsjettet 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6

Bruk av avsetninger 1,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Sum finansiering 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8

Økonomiplan

 

 

Budsjettskjema 2B                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Budsjett

(tall i mill kr) 2013 2014 2015 2016 2017

Sentraladm IKT 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4

Bolig 4,8 1,8 1,8 1,8

Kirke 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Egenkapital Klp 2,0 2,0 2,0 2,0

Undervisning Barnehager 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Helse og sosial Sykehjem 25,0 80,0 100,0

Biler 2,6 0,3 0,3 0,3

Kultur Kulturskolen 4,8 4,8

Teknisk Anleggslista 10,5 9,6 9,6 9,7 9,7

Formålsbygg/ENØK 8,5 8,2 8,2 9,5 9,5

Gang- og sykkelveier 4,0 7,5 11,0 4,0 4,0

Tomtefelt 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pendlerparkering 0,7

Renseanlegg 25,0 12,0

Reservevannforsyning 7,0 7,0

ROS 0,1

Sum investeringer 71,1 73,6 84,6 136,2 156,2

Økonomiplan
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Vedlegg 2: KOSTRA – utvalgte nøkkeltall 
 

Gruppe 8 Buskerud Landet

2010 2011 2012 2012 2012 2012

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i % av bto driftsinnt. -1,4 -0,1 2,6 2,5 1,6 2

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt -0,1 1,4 3,6 2,9 2,5 2,7

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt 183,2 188,5 183,7 195,9 166 189,5

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 14,1 12,6 17 21,5 13,2 19,8

Frie inntekter i kroner per innbygger 34 376 41 067 43 595 43 657 44 352 46 504

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 22 080 21 591 21 126 44 303 28 737 36 213

Prioritering

Netto driftsutg pr innb. 1-5 år , barnehager 21 032 116 017 123 541 111 258 113 340 115 459

Nto driftsutg til grunnskole, pr innb 6-15 år 93 682 96 169 98 578 95 129 94 323 97 429

Nto driftsutg pr. innb, kommunehelsetj 2 341 2 543 1 900 1 851 1 992 2 044

Nto driftsutg pr. innb, pleie- og omsorgtj 15 164 14 906 16 153 13 741 14 470 14 944

Netto dr.utg til sosialtj. pr. innb 20-66 år 2 137 2 101 2 254 2 440 2 837 3 013

Netto driftsutg per innb 0-17 år, barnevern 5 176 7 624 8 786 6 440 8 127 6 858

Netto dr.utg til adm. og styring  pr. innb. 3 229 3 411 3 483 3 440 4 036 4 109

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 89,2 86,1 91,2 89,7 90,1

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 9 7,6 8,2 9,1 9,3 8,5

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 9,7 9,6 9,4 9 9,4 9,9

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 10,1 12,6 12,9 8,4 10,2 8,8

Andel mottakere av hjemmetj over 67 år .. 57,8 .. .. .. ..

Andel plasser i enerom i PO-institusjoner 100 100 100 96,1 96,4 93,5

Andel innb. 80 år+ som bor på institusjon 15,1 11,8 10,6 11,5 11,7 14,1

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, 

av innbyggerne 20-66 år 4,5 4,9 4,9 : : 3,6

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-

17 år 4,4 5,7 5,9 : : 4,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. 

driftsansvar per 10 000 innb. 53 53 76 56 130 94

Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb 30 30 29 17 21 20

Årsv i brann- og ulykkesvern pr 1000 innb 0,5 0,5 0,4 .. 0,9 0,7

Modum
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Gruppe 8 Buskerud Landet

2010 2011 2012 2012 2012 2012

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage 147 106 158 453 175 519 157 022 152 058 157 276

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss , per elev 97 928 100 731 101 527 95 693 89 263 95 654

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,7 13,8 14,6 15,1 15,3 14,7

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner) 226 249 210 103 241 003 227 494 196 867 211 093

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass 720 295 774 726 962 821 994 973 993 952 940 796

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2 709 2 846 2 990 2 462 3 099 3 107

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 3 885 4 080 4 466 3 438 3 937 3 433

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 3 233 2 542 2 034 2 481 2 022 2 439

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte 

reguleringsplaner (kalenderdager) 119 142 270 .. .. ..

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 

oppmålingsforretning (kalenderdager) 110 5 110 66 70 66

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 

gate 80 939 93 082 124 755 106 964 162 932 124 772

Modum
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Vedlegg 3: Budsjett for tilsyn og kontroll 
 

 

 

 
 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 
Saksbehandler                     Møtedato                Saksnr 

Anne Wiese Holm          10.09.13      46/13  

 
 

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

 

Vedlegg: Brev fra Buskerud kommunerevisjon av 10.09.2013 

 

 

ENSTEMMIG VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget foreslår at det samlet for 2014 bevilges kr 980 000 til kontroll og tilsyn  

i Modum kommune. Beløpet fordeler seg slik: 

Kontrollutvalget, selskapskontroll  kr       120 000 

Revisjon m.v.     kr       712 000 

Kontrollutvalgssekretariatet   kr       148 000 

Samlet budsjett          kr.      980 000  

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING: 

 

Kontrollutvalget ga tilslutning til det fremlagte forslaget som oversendes administrasjonen i 

samsvar med tidligere praksis. 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 

Etter kontrollutvalgsforskriftens § 18 er det kontrollutvalget som skal utarbeide forslag til 

budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen.  Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 

kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme for 2014 på til sammen kr 980 000. Dette er samme 

nivå som for 2013.  

 

Kontrollutvalgets ressursbehov vil være møtegodtgjørelse, utgifter til servering i møter og 

kursutgifter. Kostnadene til hvert utvalgsmøte beløper seg til ca 9 000 kroner. Gitt at det 

Modum kommune 
Kontrollutvalget                 
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holdes 10 møter i året vil det si at det gjenstår 35 000 kroner til selskapskontroll, 

kursdeltakelse m.v., noe som antas å være tilstrekkelig.  

 

Også budsjettet til kontrollutvalgets sekretariat foreslås på tilnærmet samme nivå som for 

2013.  

 

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester, har kontrollutvalget mottatt anslag på 

revisjonshonorar for 2014 fra Buskerud kommunerevisjon på kr 712 000.  

 

Totalt budsjettforslag til tilsyn og kontroll i 2014 utgjør således: 

 

 
BUDSJETT 

2014 
 BUDSJETT 

2013 
BUDSJETT 

2012 
REGNSK. 

2012 
BUDSJETT 

2011 
REGNSK. 

2011 

             
Kontrollutvalget 
 

120 000 75 000 72 000   68 000 
  
 

Kontrollutvalgs 
sekretariat 

148 000 145 000 140 000  144 750 140 000 127 500 

Revisjon m.v.,   712 000  698 000 735 000  698 000 735 000 735 000 

  980 000  918 000 945 000 917 500 943 000 
      

902 700 
 

 

 

 

 

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Kontrollutvalget foreslår at det samlet for 2014 bevilges kr 980 000 til kontroll og tilsyn  

i Modum kommune. Beløpet fordeler seg slik: 

Kontrollutvalget, selskapskontroll  kr       120 000 

Revisjon m.v.     kr       712 000 

Kontrollutvalgssekretariatet   kr       148 000 

Samlet budsjett          kr.      980 000  
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Vedlegg 4: Endring i betalingssatser kommunestyrets vedtak 
 

UNDERVISNING 
 

1. Barnehager 

 2013 2014  

Brutto inntekt pris pr mnd pris pr mnd 

Over 4G (full pris) 2330 kr 2 405 kr 

3G-4G 1165 kr 1 203 kr 

Inntil 3G friplass friplass 

 

- Gradert betaling etter plass-størrelse fra 100% - 40%. 

- Søskenmoderasjon 30% for barn nr 2 og 50% for de øvrige. 

- I tillegg betales kostpenger avhengig av tilbud og plasstørrelse. 

 

2. SFO 

 Pris 2013 Pris 2014 

Plasstype Over 3G Under 3G Over 3G Under 3G 

5 dager pr uke 2 300 1 150 2 500 1 250 

4 dager pr uke 1 990  995 2 150 1 075 

3 dager pr uke 1 530  765 1 650 825 

½  plass (3+2) 1 300  650 1 400 700 

2 dager pr uke 1 070  535 1 150 575 

1 dag pr uke            610  305 650 325 

 

30 % søskenmoderasjon for 2. barn, 50 % for de øvrige.  

 

 
HELSE OG SOSIAL 
 

De til enhver tid gjeldende maksimalsatser som Helse- og omsorgsdepartementet vedtar for 

egenandel for kommunale pleie- og omsorgssatser vil bli hensyntatt i betalingssatsene for 

2014.  

 

3. Praktisk bistand - hjemmehjelp 

 2013 2014 

 Pris pr. mnd Pris pr. mnd 

Inntekt under 2G  170 maksimalsats 

Inntekt 2G-3G  500 525 

Inntekt 3G-4G  1 000 1 050 

Inntekt over 4G  2 000 2 100 

Husstandens samlede inntekt legges til grunn. 

 

Timepris økes fra kr 354 til kr 365 pr.time 
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4. Trygghetsalarm 

 2013 2014 

 Pris pr. mnd Pris pr. mnd 

Inntekt under 2G  175 maksimalsats 

Inntekt 2G-4G  250 270 

Inntekt over 4G  300 350 

Abonnement mobiltelefon tillegg pr. mnd  130 

I husstander hvor flere er innvilget trygghetsalarm vil betalingssatsen ovenfor gjelde pr. 

person. (Her legges ikke husstandens samlede inntekt til grunn) 

 

5. Dagsentertilbud 

 2013 2014 

 Pris pr dag Pris pr dag 

Dagsenter pr. dag 85 85  

Mat pr. dag 70 70 

 

6. Døgnopphold 

Korttids- og rehabiliteringsopphold maksimalsats 

 

7. Mat  

 2013 2014 

Ombringelse varmmat  80 80 

Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand 

pr mnd 

3500 3675 

 

8. Vask av tøy   
Samme pris som ASVO 

 

 

KULTUR 
 

9. Bibliotek – purregebyr 

 2013 2014 

SMS og e-post voksne 30 35 

SMS og epost barn 15 20 

Brev B-post voksne 50 55 

Brev B-post barn 25 30 

Erstatningskrav, kun brev som A-post 
 

150 

 

150 

 

10. Kulturskole 

 2013 2014 

Elevavgift pr semester (utenom dans) 1 300 1 350 
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Vedlegg 5: Gebyrregulativ teknisk sektor 
 

 

1. Kart og oppmåling  

 GEBYR ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING 

 BYGGESAKSBEHANDLING, UTSLIPPSSAKER, PLAN- OG DISPENSASJONSSAKER I 

MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG JORD/SKOGLOVEN.  

 KONSESJON VED ERVERV AV FAST EIENDOM, SAMT DELING AV 

LANDBRUKSEIENDOM I SAMSVAR MED FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING 

AV KONSESJONSSAKER M.V. 
 GEBYR OG TIMESATSER FOR YMSE TJENESTER 

Følgende gebyr er unntatt for mva. Prisene ble sist endret i 2013. 

1.1 Oppretting av matrikkelenhet 
 
1.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn 

 

Areal i m2 Sats 2014 Sats 2014 

0–2 000 15 580 17 140 

2 000-5 000 20 290 22 320 

Deretter pr. 1 000 m2 for 

areal 5 000 – 20 000 m2 
1 160 1 280 

For areal over 20 000m2 betales gebyr etter medgått tid. Minstegebyr 41 520 kr 

Ved fradeling av tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet betales gebyr i henhold til 
punkt 1.3. 

 
1.1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon  

 

Areal i m2 Sats 2013 Sats 2014 

0–50 3 480 3 830 

51-250 4 630 5 100 

251-500 5 790 6 370 

501-1000 8 110 8 920 

1001-2000 10 420 11 460 

Deretter kr 550,- pr. overskytende da. 

1.1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 



65 

 

1.1.4 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 
 

1.1.5 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr. 1 110.  

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
 

1.1.6 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar 

seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

 

1.2 Grensejustering  

 
1.2.1 Grunneiendom  

 

Areal i m2 Sats 2013 Sats 2014 

0–250 6 380 7 020 

251-500 8 110 8 920 

 
1.2.2 Anleggseiendom 

Gebyr for justering av volumet av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 

1.3 Arealoverføring 

 
1.3.1 Grunneiendom  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei - og 
jernbaneformål. 

 Areal i m2 Sats 2013 Sats 2014 

0-250 6 380 7 020 

251-500 8 110 8 920 

Deretter kr 550,- pr. overskytende 500m2. 

1.3.2 Anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 

1.4 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. 

 

Antall punkt Sats 2013 Sats 2014 

Inntil 2 punkter 3480 3 830 

Deretter pr. punkt 580 640 
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1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter. 

 

Antall punkt Sats 2013 Sats 2014 

Inntil 2 punkter 4 630 5 090 

Deretter pr. punkt 1 740 1 920 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

1.6 Seksjonering av eiendom:  
 

Et rettsgebyr er 860 kr pr. 2012 Sats 2013 

- Uten befaring 3 ganger rettsgebyret 

- Med befaring 5 ganger rettsgebyret 

 

1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 
 

For arealer til landbruks-, fritids- og andre allmenne formål m.m. betales gebyr etter 

anvendt tid.  

 

1.8 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 
 

Gebyr for matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn faktureres etter medgått tid. 

Minstegebyr er kr 6 100. 

 

1.9 Salg av digitale kartdata, alle baser inkludert: 

 

  Sats 2013  

Grunnavgift for uttak av data Pris fastsettes av 

Digitale kartdata i FKB-B kvalitet geovekstforum 

Fastmerker målt etter 1987, inkl. skisse i det enkelte tilfelle. 

1.10 Utstedelse av matrikkelbrev: 

Matrikkelbrev inntil 10 sider:         Kr. 210 

Matrikkelbrev over 10 sider:          Kr. 410 

1.11 Betalingsbestemmelser 
Alle gebyrene skal innbetales til kommunekassa etter regning fra oppmålingsvesenet. 

Gebyret kan innkreves forskuddsvis. Betalingen skjer etter gjeldende regulativ 

på rekvisisjonstidspunktet. Ved omfattende grensemerking kan merkemateriellet 
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beregnes særskilt. Merverdiavgift beregnes ikke, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. 

Mars 1970.  

 

1.12 Beregning av gebyrer 
 

Gebyrer skal beregnes etter rimeligste måte, og er ikke momspliktige. 

Hvis gebyrregulativet gir åpenbart urimelige resultater, kan kommunen fastsette 

skjønnsmessige beløp.  

 

2. Byggesaker  
 

Kommunen kan redusere gebyr som er åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de 

kostnader kommunen har hatt med saken. Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke 

påklages, da den kun er oppfølging av regulativet. Kommunens avgjørelse av søknad om 

reduksjon av gebyr kan påklages.  

 

Av byggesaksgebyret skal ca. 10 % dekke kostnadene med tilsyn, jfr. Pbl § 33-1.  

 

  Sats 

2013  
Sats 

2014  

§ 20-2 1. Mindre tiltak som utløser søknadsplikt  500 

§ 20-2 a 2. Garasjer/uthus 15-70 kvm  2 600 2 860 

§ 20-2 b 3. Driftsbygninger i landbruket                     15-50 kvm 

                                                                       50-250 kvm 

                                                                       250-1000 kvm                       

1 000 

3 800 

6 000 

1 100 

4 180 

6 600 

§ 20-1 a 4. Garasje/uthus større enn 70 kvm 5 000 5 500 

 5. Fritidsbolig/hytte  7 600 8 360 

 6. Enebolig/hytte/fritidsbolig 

    Enebolig m/utleiedel 

10 000 

13 000 

11 000 

14 300 

 7. Tomannsbolig  15 300 16 830 

 8. Tre- og firemannsbolig, pr leilighet 7 600 8 360 

 9. Øvrige leilighetskompleks, pr. leilighet. 6 400 7 040 

 10. Industri, lager, kontor, forretningsbygg, serviceanlegg,   

    skole, barnehage, institusjoner mm          inntil 500 kvm  

                                                                      500-1000 kvm  

                                                                      over 1000 kvm  

 

  15 200 

25 300 

38 000 

 

  16 720 

27 830 

41 800 

 11. Driftsbygninger i landbruket over 1000 kvm   20 000   22 000 

§ 20-2 a 

§ 20-1 a 

Tilbygg, påbygg og ombygginger                   inntil 50 kvm 

                                                                        50-250 kvm 

                                                                        over 250 kvm 

2 600 

5 000 

7 600 

2 860 

5 500 

8 360 

§ 20-1 a Utomhusanlegg som lekeplasser, svømmebasseng, 

støttemurer, idrettsanlegg, master mm  

Bryggeanlegg og moloer 

Ledningsanlegg 

 

2 500 

3 800 

2 500  

 

2 750 

4 180 

2 750  

§ 20-1 c Fasadeendring 3 800 4 180 

§ 20-1 d Bruksendring uten vesentlig ombygging 3 800 2 000 
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§ 20-1 og 

§ 20-2  

 

 

 

Riving;       Mindre bygg inntil 100 m
2 

                   Middels bygg inntil 500 m2 

                    Store bygg over 500 m2 

 

Tillegg: Bygg, konstruksjoner og anlegg med registrert                      

              bevaringsverdi (SEFRAK registrert)                                                      

      

2 600 

3 800 

11 000 

3 000 

4 180 

12 100 

 

5 000 

§ 20-1 f 

 

Bygningstekniske installasjoner  

Rehabilitering av piper m/ansvarsrett 

    2 000 

       800 

    2 200 

2 000 

§ 20-1 h Innhegning mot vei 1 300  1 430  

§ 20-1 i Skilt og reklame pr. stk     1 500     1 650 

§ 20-2 c 

§ 20-1 j 

Midlertidige konstruksjoner og anlegg                 inntil 2 år 

                                                                              over 2 år 

2 000 

3 800 

2 200 

4 180 

§ 20-1 k 

 

 

Vesentlige terrenginngrep                        0-1000 kvm 

                                                                  1000-10 000 kvm 

                                                                  over 10 000 kvm 

2 500 

5 000 

6 300 

2 750 

5 500 

6 930 

§ 20-1 l Veianlegg og parkeringsplasser                inntil 1000 kvm 

                                                                  over 1000 kvm 

4 000 

7 000 

4 400 

7 700 

§ 19 Dispensasjon fra plan, pr. dispensasjonsforhold 

Dispensasjon fra lov og forskrift, pr. dispensasjonsforhold 

5 800 

3 500 

6 380 

3 850 

 Ansvarsretter;           - med sentral godkjenning pr. foretak 

- uten sentral godkjenning pr.  

                                    foretak/selvbygger 

- skifte av foretak 

- avslag på søknad om ansvarsrett 

 

Byggesøknad som ikke kan tas til behandling 

300 

 

2 000 

1 000 

1 500 

330 

 

2 200 

1 100 

1 650 

 

500 

 Søknad om igangsettingstillatelse pr. søknad 3 000 3 300 

 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest     § 20-2 saker 

Midlertidig brukstillatelse                             § 20-1 saker  

Ferdigattest                                                    § 20-1 saker                                              

400 

1 500 

440 

1 900 

1 650 

 Ved endringssøknad betales 50 % av fullt 

behandlingsgebyr 

  

 Ved avslagsvedtak betales 50 % av fullt behandlingsgebyr    

 Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et 

tilleggsgebyr  

 10 000 

 Merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig 

brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i bruk uten 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 

 5 000 

 

For bygg i kategori 4 – 7 er garasjegebyret inkludert når dette omsøkes samtidig.  
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3. Søknad om deling og evt. konsesjonsbehandling av 
eiendom 

 
pris kr/sak. Prisen ble sist endret i 2013.  

  

Tjeneste  Sats 2013  Sats 2014 

1. Søknad om deling etter Plan- og bygningsloven 3 360 3 670 

2. Behandling av delingssøknad etter Jordloven 2 000 2 000 

3. Søknad om konsesjon, polisk behandling 5 000 5 000 

4. Søknad om konsesjon, delegert vedtak 2 500 2 750 

  

4. Søknad om utslippstillatelse  
Kommunen behandler utslippstillatelse for avløpsrenseanlegg større enn 50 og opp til 2000 

personekvivalenter (pe). Grensen for mer omfattende saksbehandling går ved 50 pe.  

Tjenesten inkluderer forhåndskonferanse og en eventuell befaring. Prisene ble sist endret i 

2012.  
 

Tjeneste  Sats 

2013 

Sats 

2014 

1. Søknad om utslipp mellom 50 og  200 pe, 

forurensningsforskriftens § 13-4. 

24 260  26 890  

2. Søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, 

forurensningsforskriftens § 15-4. 

6 300 6 930 

3. Søknad om tillatelse til påslipp til kommunalt avløpsnett, 

forurensningsforskriftens § 15A-4. 

6 300 6 930 

 

5. Plansaksbehandling  

 
Gebyr kreves ved behandling av alle reguleringsplaner utarbeidet i privat regi. Kommunen 

kan kreve behandlingsgebyr der vi selv er planleggere, men en privat utbygger forårsaker 

behovet for plan/planendring 

For tjenestene dekker kommunen avertering til offentlig ettersyn og ved ferdiggodkjenning. 

Planlegger/tiltakshaver averterer selv oppstart av planarbeidet. 

Behandling av plan kan ikke påregnes før gebyr er registrert innbetalt.  

 

Pbl-paragraf Hovedformål Omfang Sats 2013 Sats 2014 

§ 12-3 Boligbebyggelse inntil 6 tomter/10 dekar 38 590 42 450 

            ” 6-12      tomter/20 dekar 46 310 50 940 

            ” 13-20      ”   / 30   ” 55 130 60 640 

            ” Større boligfelt 66 150 72 770 

     

 Sentrumsområde Inntil 10 dekar 60 640 66 700 

            ” Større område 71 670 78 840 

     

 Råstoffutvinning Inntil 25 dekar 46 310 50 940 

             ” Større område 60 640 66 700 
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 Annen arealbruk Inntil 5 dekar 38 590 42 450 

             ” 5-25 dekar 46 310 50 940 

             ” Større plan 55 130 60 640 

     

§§ 4-1 og 4-2 Konsekvensutredning Kommunal myndighet 27 570 30 330 

§ 14                 ” Ekstern myndighet 15 750 17 330 

§ 2-1 Digitalisering 25 % av gebyr   

§ 12-14 Mindre endring Politisk behandling 16 540 18 190 

              ”  Fullmakt 11 030 12 130 

     

§§ 19-1 og 1.8 Dispensasjon Politisk behandling 8 820 9 700 

          ” Fullmakt 6 620 6 380 

 

Kommunen stiller krav til planer foreliggende på digitalt format i henhold til gjeldende 

SOSIstandard, som pr. dato er versjon 4.1, ved 1.gangs behandling. 

Kommunen tilbyr digitalisering av ikke-vektoriserte planer forutsatt kapasitet. Leveranser av 

vektoriserte planer som ikke tilfredstiller standardkravet kan digitaliseres av kommunen og 

faktureres etter medgått tid, jfr. gebyrregulativets pkt. 7  

 

Ved utarbeidelse av digitale reguleringsplaner kommer i tillegg kostnader ved 

leveranse/mottak av kartdata, jfr. gebyrregulativets pkt. 1.10. 
 

6. Ikke-momsbelagte forvaltningstjenester   

 
Denne timesatsen benyttes for forvaltningsoppgaver kommunen utfører og som iht. dette 

regulativ skal belastes tiltakshaver. 

 

Tjeneste Sats 2013 Sats 2014 

Timelønn 
Kr. 610 

Kr. 670 

 
Kommunen tilbyr utskrifter og plott i forbindelse med saksbehandling etter følgende satser: 

Tjeneste Format A4 Format A3 Format A2 Format A 1 Format A 0 

Svart/hvitt 5 10 50 100 150 

Farge 10 30 150 300 400 

 

Situasjonskart ligger ute på vår web-innsynsløsning for kart på kommunens hjemmeside og kan tas ut 

gratis der: 

http://www.kart.nois.no/modum/Content/Main.asp?layout=modum&time=1319800566&vwr=asv 

Nærmere omtale av utskrift av situasjonskart finnes på vår hjemmeside under teknisk etat/kart og 

oppmåling: 

http://www.modum.kommune.no/situasjonskart-paa-internett.106534.no.html 

Utskrifter og plott levert av kommunen vil inngå som et tillegg i saksbehandlingsgebyret.  

http://www.kart.nois.no/modum/Content/Main.asp?layout=modum&time=1319800566&vwr=asv
http://www.modum.kommune.no/situasjonskart-paa-internett.106534.no.html
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7. Tjenester ved teknisk etat 

 
Tjenestene er mva. pliktige og er oppgitt med mva. 

 

7.1 Attester, pris kr/oppdrag og eiendom  
 

Tjeneste  Sats 2013 Sats 2014 

Attester og dokumentasjon, inkl. kart opptil A3-format, utstedt 

til eiendomsmeglere og advokater angående eiendomsopp-

lysninger, reguleringsplaner og eiendomsavgifter om bestemte 

eiendommer som skal selges for kunde, pris pr. eiendom; 

  

Standard henvendelse, med tidsforbruk for saksbehandler opp til 

1,5 time 
1 680 1 850 

Komplisert henvendelse, med tidsforbruk for saksbehandler mer 

enn 1,5 time 
3 360 3 700 

  

7.2 Oppmålingsteknisk bistand 

Tjeneste Sats 2013 Sats 2014 

Timelønn Kr. 610 Kr. 670 

Timesats, elektronisk måleutstyr Kr. 410 Kr. 450 

  

8. Tjenester innenfor landbruksområdet  
 

Tjeneste Sats 2013 Sats 2014 

Timelønn, plan- og søknadsarbeide m.m.  Kr. 610 Kr. 670 

Gjødselplanlegging u/husdyrgjødsel 

Kr. 530 pr. plan 

+ kr. 40 pr 

skifte. 

Kr. 580 pr. plan 

+ kr. 45pr 

skifte. 

Gjødselplanlegging m/husdyrgjødsel 

Kr. 760 pr. plan 

+ kr. 40 pr 

skifte. 

Kr. 840 pr. plan 

+ kr. 40 pr 

skifte. 

 

9. Fellingsavgift hjortevilt 
 

 Sats 2013 Sats 2014 

Elg, ungdyr/voksen Kr. 485 Kr. 530 
Elg, kalv Kr. 285 Kr. 320 
Hjort, ungdyr/voksen Kr. 370 Kr. 410 
Hjort, kalv Kr. 225 Kr. 250 

 



72 

 

10. Kommunale eiendomsavgifter generelt 

Minste gebyrenhet er en separat boenhet som defineres som bolig med ett eller flere 

rom, separat inngang, og egen kjøkkendel. Denne definisjonen er lagt til grunn ved 

fastsettelsen av eiendomsavgiftene. Regler for fastsettelse av gebyrene finner du i 

forskrift om Vann- og avløpsgebyrer i Modum kommune. Trykk på linken for å lese 
den lokale forskriften.  

 

10.1 Vann- og kloakkgebyrer 

Prisene ble sist endret i 2013. Avgiftene er mva. pliktige. Prisene er oppgitt inkl. mva. 

10.2 Avgift etter areal  

Vann:          

Bruksareal Sats 2013 Sats 2014 

0-60 m2         250m3 5 213 4 800 

60-160m2       330m3 6 881  6 336  

160-240m2     600m3 12 510 11 520 

Kloakk: 

Bruksareal Sats 2013 Sats 2014 

0-60 m2         250m3 8 288 8 700 

60-160m2       330m3 10 940 11 484 

160-240m2     600m3 19 890 20 880 

 
10.2.1 Avgift etter måling, pr. m3  

 
 Sats 2013 Sats 2014 

Vann, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for 

annen eiendom pr. vann- eller kloakkmåler 

610 610 

Vann pr. m3 20,85 19,20 

Kloakk, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for 

annen eiendom pr. vann- eller kloakkmåler 

610 610 

Kloakk pr. m3 33,15 34,80 
 

 

10.3 Installasjon av nye vannmålere. 

Kommunen eier og betaler vannmåleren som skal utplasseres. Huseier betaler selve 

installasjonen i eget hus. 

10.3.1 Utskifting av vannmålere. 

Kommunen skifter ut vannmålere som er eldre enn 8 år, eller som har større målefeil enn 

5 %. 

http://img4.custompublish.com/getfile.php/1434562.1254.wepyssvcvx/Gebyrforskrift+gjeldene+fra+1+1+2011.pdf?return=www.modum.kommune.nosp
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10.3.2 Refusjon av innbetalt avgift etter påvist målefeil. 

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnent krav på 

tilbakebetaling for feilmålingen.  

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Krav som er 
foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.  

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter 
tilsvarende regler. 

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling. 

10.3.3 Redusert vann og kloakkavgift. 

Har abonnenten hatt en økning i vannforbruket som overstiger 50 % av foregående år 

pga. lekkasje i røropplegg/sanitærutstyr i eget hus og som ikke har vært oppdaget før 

vannmåleravlesning, kan abonnenten etter søknad til teknisk sjef, få satt ned 

vannforbruket til gjennomsnittet av de tre siste årenes registrerte forbruk. Lekkasjen må 

utbedres umiddelbart og krav må fremsettes senest 4 uker etter vannmåleravlesningen.  

10.3.4 Eierskifte midt i fakturaterminen  

Det sendes normalt faktura to ganger i året. Ved eierskifte skal oppgjøret for kommunale 

gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand av eiendomsmegler. 

Kommunen har ikke ansvaret for dette oppgjøret. 

10.3.5 Slamavskillere tilknyttet kommunal avløpsledning   

Abonnenter som har septiktank, grunnet at den private stikkledningen er for dårlig til å 

føre rå kloakk, og er tilknyttet kommunal ledning, skal tømme tanken minimum hvert 2. 

år eller etter behov. Abonnenten skal selv betale for tømmingen.  

Renovatøren for den kommunale septikrenovasjonen skal benyttes til slike oppdrag. 

Abonnenten faktureres fortløpende for hvert utført oppdrag. Prisen for 2013 er 2250 kr 

inkl. mva for en tank opp til 4 m3. For overskytende volum skal abonnenten betale 500 
kr/m3 inkl. mva. 

Abonnenter som har septiktank, grunnet at den kommunale hovedledningen er for dårlig 

til å føre rå kloakk, skal tømme tanken 2. år. Kommunen bekoster denne tømmingen. 
Behov utover dette må bekostes av abonnenten. 

 

10.4 Gebyrregulativ for private vannverk og institusjoner/bedrifter 
som benytter kommunens vannverk som reservevannkilde.  

1. For private vannverk gjelder følgende satser: 

Årlig avgift: 165 kr inkl. mva. pr. abonnent. Forbruk: Betales for målt forbruk etter 

gjeldende sats for vannavgift. 
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2. For institusjoner og bedrifter gjelder følgende satser: 

Årlig avgift - Pris pr. år inkl. mva.:  

Vannforbruk pr. år Sats 2013 Sats 2014 

0-5 000 m³ 9 730 9 730 

5 000 – 10 000 m³ 19 450 19 450 

10 000 – 20 000 m³ 38 900 38 900 

20 000 – 40 000 m³ 77 800 77 800 

Forbruk: Betales for målt forbruk etter gjeldende sats for vannavgift. Pris reguleres i 

henhold til prisstigning for vannavgiften i Modum kommune. 

10.5 Mottak av septikslam for behandling  

Kontoret for «Små avløpsanlegg i Drammensregionen» i Lier kommune, har fra 2012 

overtatt den kommunale septikrenovasjonen i Modum kommune. Septikslam som blir 

samlet inn av renovatøren skal leveres for behandling ved Bårud renseanlegg. For 

levering av septikslam skal det betales en avgift på 269 kr/m3.  

10.6 Tilkoblingsgebyr:  

 

Vann Sats 2013 Sats 2014 

Bygg til rent boligformål, pr. boenhet 16 050 16 050 

Bygg til ikke rent boligformål, pr. 

bygg/pr. eiendom 

16 050 16 050 

Kloakk 16 050 16 050 

Bygg til rent boligformål, pr. boenhet 16 050 16 050 
Bygg til ikke rent boligformål, pr. 

bygg/pr. eiendom 

16 050 16 050 

 

 

10.7 Gebyr iht. Forskriftens §1-2c 

 

Gebyr for bestemte tjenester, for eksempel stenging og 

gjenåpning av vannforsyning, avlesningskontroll og purregebyr 

700 

Kontroll av vannmåler på stedet 0,00 

Kontroll av vannmåler ved eksternt laboratorium Etter faktiske 

kostnader 
 

10.8 Reduksjon i gebyr iht. Forskriftens § 3-10 

 

Gebyrreduksjon som følge av avbrudd i vannforsyningen 

eller utilfredsstillende kvalitet på vannet 

410 
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11. Feiing og tilsyn 

Tjenesten er mva. pliktig. Prisen er oppgitt med mva. Prisene ble sist endret i 2013. 

 

Brannvernloven § 28 hjemler adgang til å innføre feieavgift til dekning av lovbestemte 

feiing. Feieforskriftene forskriver en minimums feiefrekvens og tilsyn på en gang hvert 

fjerde år eller etter behov. Lovbestemt feiing omfatter de feie- og tilsynsoppgaver som 

feievesenet skal gjennomføre i henhold til brannvernloven, samt de feie- og 

tilsynsoppgaver som kommunestyret eller brannsjefen kan legge til feiervesenet. Det er 

lagt opp til et prissystem, som er basert på en årsavgift pr. boenhet som tar 

utgangspunkt i en individuelt fastsatt feiefrekvens bestemt av feiervesenet. Årsavgiften 

dekker tilsyn/brannsyn av pipe og ildsteder hvert fjerde år, og feiing etter fastsatt 

syklus.  

Tjeneste og intervall - beløp i kr inkl. mva Pris 2013 Pris 2014 

Feiing:   

Feiing hvert 4. år 105 116 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 67 74 

Feiing hvert 2. år 210 232 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 134 148 

Feiing hvert år 420 464 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 268 295 

Tilfeldig feiing pr. løp etter ønske fra huseier 820 900 

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg 1 040 1 140 

Tilsyn:    

Vanlige fyringsanlegg pr. bolig 1 720 1 880 

Årsavgift tilsyn hvert 4. år 430 470 

Større fyringsanlegg pr. stk. 3 300 3 630 

Ikke lovpålagte tjenester:    

Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av 

fyringsanlegg mv. 

820 kr pr. time 900 kr pr. time 
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12. Gravplasser  
 
Festeavgifter, kremasjonsavgifter og avgift for gravlegging av utenbygdsboende er fritatt 

for mva. Stell av graver og andre tjenester er belagt med mva. 

  

Alle gravplassene i Modum 

 

Sats 2013 

 

Sats 2014 

  

Avgift, ikke belagt med mva:   

Festeavgift pr grav i 10 år      1 280 1 400 

Festeavgift pr grav i 20 år     2 560 2 800 

Kremasjonsavgift   

Det krematoriet tar:   5 650 Ca. 6 000 

Gravlegging av utenbygdsboende   

  kiste 2 450 5 000 

  urne 1 460 1 600 

Gravlegging av utenbygdsboende muslimer   

Gebyret betales av kirkelig fellesråd i kommunen 

vedkommende har hatt bosted i  

15 750 17 325 

   

Tjenester, belagt med mva fra 2010: Sats 2013  

inkl mva 

Sats 2014 

inkl mva 

Oppretting av støtte 540 600 

Bolting av støtte 540 600 

Blomsterkasse – innkjøpspris inkl. mva 903 – 1 260 903 – 1 260 

Blomsterkasse – nedsetting eks. mva 540 600 

Stell av grav:   

Type A 1 145 1 200 

Type B 1 395 1 450 

Type C 990 1 040 

Gravlegat 20 år   

Type A 22 500 26 300 

Type B 27 400 31 800 

Åmot Kirkegård, ”navnet minnelund”   

Kiste med navn på felles minnesmerke 10 650 11 700 

Kiste uten navn på felles minnesmerke 5 330 5 860 

Urne med navn på felles minnesmerke 10 650 11 700 

Urne uten navn på felles minnesmerke 5 330 5 860 

Åmot kirkegård, felles gravminne   

Pr bronseplate på felles gravminne, maks 4 stk 6 080 6 400 

Obligatorisk gravlegat i 20 år, type B 27 400 30 800 
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13. Park og friluftsliv 

 
Hjelp til drift av idrettsanlegg 
Parkvesenet utfører plenklipping og gjødsling av fotballbaner og preparering av lysløyper 

for idrettslagene i kommunen. Ekstratjenester ut over dette må det betales for: 

 
Fotballbaner – ekstratjenester 

 

Sats 2013 

ekskl mva 

Sats 2014 

Inkl mva 

Vertikalskjæring av grasdekke på fotballbaner 2 900 kr/bane 3 045 kr/bane 

Lufting av grasmatta på fotballbaner, sand betales 

av lagene som tidligere 

2 900 kr/bane 3 045 kr/bane 

Resåing, grasfrø betales av lagene som tidligere 2 900 kr/bane 3 045 kr/bane 

 

Satser korrigert i 2013: 

 

  

Skiløyper - Preparering til renn utenom 

ordinær arbeidstid: 

 

Sats 2013 

Inkl mva 

Sats 2014 

Inkl mva 

Vakt – beredskap lørdag, søndag og helgedag 450 kr/døgn  475 kr/døgn  

Vakt i uka 140 kr/døgn 150 kr/døgn 

Kjøring maskin lørdag, søndag og helgedag 890 kr/time 935 kr/time 

Kjøring med maskin i uka 740 kr/time 780 kr/time 

  

Park og friluftslivsområder - utleie 
Gjelder områdene Stasjonsevja og Ole Einars plass 

 

 Sats 2013 

Ikke mva 

Sats 2014 

Ikke mva 

Reservering eller behov for strømutlegg inntil 10 A  470 kr/døgn  500 kr/døgn 

Lag og foreninger må bekoste kommunens 

ekstrautgifter ved spesielle arrangementer på 

uteområder. Kommunegartner sender regning i 

etterkant av arrangementet. 

Faktiske utgifter Faktiske utgifter 
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Vedlegg 6: Mål i økonomiplanperioden 
 

 

1. Folkehelse og levekår 

 

 1.1  Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres 

 

Flere indikatorer viser at det er utfordringer knyttet til ungdomsgruppa i Modum. Tall for frafall i 

videregående, unge på sosialhjelp og andel unge uføre er høye.  Tiltak for å forebygge dette må 

settes inn gjennom hele oppveksten og i samarbeid med mange aktører. 

I 2011 lå Modum på 2,6 % arbeidsledighet i aldersgruppa 16-24 år, mens snittet for landet var 

1,9 %. I 2012 hadde både Modum og landet en ungdomsledighet på 1,8 %, men situasjonen så 

langt i 2013 er noe forverret. 

 

Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 

 

1.2  Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid 

 

Modum har gjort seg bemerket for sitt nybrottsarbeid innen folkehelse og forebygging. Mange 

andre kommuner har eksempelvis etablert frisklivssentraler etter modell fra Modum. Det er 

gjennom mange år opparbeidet høy kompetanse i kommunen på dette området, og det 

arbeides tverretatlig med utviklingsarbeid.  

 

Måleindikator: Det skal etableres nye prosjekter innen folkehelse hvert år. 

 

1.3  Reduksjon i sykefravær 

 

Modum kommune har hatt nedgang i sykefravær fra 8,5 % i 2009 til 7,7 % i 2011. I 2012 var det 

imidlertid igjen en økning til 8,4 %. Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at 

sykefraværet skal reduseres til 5 %. Dette er også målet i IA-avtalen.  Høsten 2012 fikk vi IA-

prisen i Buskerud for godt arbeid med delmålene i IA-avtalen med hovedfokus på å være en 

helsefremmende arbeidsplass. Vi må fortsette dette arbeidet. 

 

Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. 
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2. Attraktivitet 

 

2.1  Flere sysselsatte med bosted i Modum  

 2008 2011 Endring  
08-11 

2012 Endring  
11-12 

Sysselsatte med bosted i Modum 6728 6506 -222 6619 113 

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen 5403 5349 -54 5447 98 

Innbyggere 20-66 år 8082 8213 131 8269 56 

 

I perioden 2008-2011 var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte i forhold til antall 

innbyggere i yrkesaktiv alder.  For 2012 ser vi en positiv utvikling på dette området. 

Det gjøres grep for å bli et attraktivt bosted for arbeidstakere, både gjennom god 

næringspolitikk og godt kommunalt tjenestetilbud. I økonomiplanen legges det blant annet til 

rette for utvikling av flere attraktive boligfelt.  

 

Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7000 innen 2016. 

 

2.2  Godt omdømme 

Modum har gode forutsetninger for å være an attraktiv kommune. Innbyggerundersøkelsen 

viser at moingene er godt fornøyd med kommunen som bosted og det meste av kommunens 

tjenestetilbud. Modum får i dag mye positiv omtale blant annet knyttet til idrett, kultur, 

frisklivsarbeid og tjenestetilbud.  Videreføring av satsing innen disse områdene, sammen med et 

bedret informasjonsarbeid, vil bidra til økt positiv oppmerksomhet. Kommunikasjonsplan er 

utarbeidet, og det er i budsjettet satt av midler til kommunikasjonsarbeid. 

I innbyggerundersøkelsen fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score på 4,5 i 

Modum, mens gjennomsnittet var 4,3. Ny undersøkelse gjennomføres i 2014. 

 

Måleindikator: Modum skal i 2014 oppnå forbedret score på omdømme. 

 
 

 

3. Økonomisk handlingsrom 

 

3.1  Netto driftsresultat på minimum 10 mill. kroner 

I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 % av 
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driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 27 mill. kr. De økonomiske rammene for 

Modum tilsier ikke at vi klarer å nå dette målet på kort sikt. Det er derfor politisk signalisert at 

målet for økonomiplanperioden bør være et årlig driftsresultat på minimum 10 mill. kr.  

 

Måleindikator: Netto driftsresultat skal være minimum 10 mill. kr. 

 

3.2  Forsvarlig gjeldsutvikling 

Behov blant annet innen pleie og omsorg krever store investeringer og økte driftskostnader 

framover. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom blant annet ved en forsvarlig 

gjeldsutvikling. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av nytt sykehjem og til 

fullfinansiering av renseanlegg. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens 

investeringsgjeld øker med 70 mill.kr perioden. 

 

Måleindikator: Kommunens investeringsgjeld skal ikke overstige 600 mill. kr i 2017. 

 

3.3  Bedre ressursutnyttelse 

Gjennom god tjenesteutvikling kan vi utnytte kommunens ressurser bedre og levere bedre 

tjenester til innbyggerne. Kommunen ønsker innen flere områder å utnytte de mulighetene som 

IKT-løsninger gir. På den måten kan vi forbedre både kvalitet og effektivitet. IKT-strategi er 

utarbeidet.. 

 

Måleindikator: Frigjøre ressurser gjennom bruk av IKT-løsninger. 

 

 

 

4. Tjenesteproduksjon 

 

4.1  Gode tjenester til innbyggerne 

 

I kommuneplanen er det satt som mål å opprettholde et tjenestetilbud innenfor pålagte 

områder på linje med sammenlignbare kommuner. Innbyggerundersøkelsen viser at 

moingene er godt fornøyd med kommunale tjenester, mens kommunebarometeret viser at 

Modum ligger på 380. plass av kommunene i landet. Kommunebarometeret er en rangering av 

kommuner basert på et bredt utvalg av indikatorer.  

 

Måleindikator: Bedre kommunens plassering på kommunebarometeret med minst 20 plasser 

årlig. 
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5. Mål for undervisningssektoren 
 
5.1  Flere barn skal få tilpasset opplæring og nødvendig hjelp innenfor rammene til den 
ordinære opplæringen.  
Andelen av barn i barnehage og elever i skolen som i tilstrekkelig grad nyttiggjør seg av 
den ordinære opplæringen skal økes med 1 prosentpoeng. 

 
Måleindikator: Andelen av elever i skolen som får enkeltvedtak om spesialundervisning er 
stabilisert på et nivå lavere enn 7,4% 

 

 
5.2  Styrke bidraget for å motvirke frafallet og feilvalg i den videregående skolen. 
 

Videreutvikle og vitalisere et tett samarbeid mellom skole og næringsliv samt andre 
samfunnsutviklingsaktører i Midt-Buskerud. 
 
Måleindikator: 50 bedrifter i Modum kommune er tilsluttet «Ja-bedrift» ordningen 

 

 
5.3  Styrke foreldrerollen som ressurs for alle barns oppvekst. 

 
Videreutvikle og vitalisere samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole ved å sette 
fokus på betydningen av helse, kosthold og utdanning samt foreldres rolle i deres barns 
liv.  
 
Måleindikator: Frammøteprosent på foreldremøter skal være minst 80%. 
 

 

6. Mål for helse- og sosialsektoren 

 
 6.1  Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester.  

 
Oppfølging av rutiner vedrørende saksbehandling og sikre god kommunikasjon mellom 
saksbehandler og tjenesteleddet. Effektivisering ved innføring av E-link, bedre og enklere 
kommunikasjon mellom sykehus, fastlege og kommunen. 

 
Måleindikator: Holde overliggerdøgn på samme lave nivå som i 2013. Unngå overbelegg som i 
2013.   
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6.2  Økt satsing psykisk helsevern  
 
Videreføring av prosjektet ”Rask psykisk helsehjelp”, lav terskel høy kompetanse. Ordningen med 
frisklivsresept implementeres i større grad som forebyggende tiltak innenfor kommunens 
helsetjeneste og tiltak rettet inn mot ungdomsgruppen (18-24) videreutvikles. Trygghetsplass ved 
Geithusberga bofellesskap videreføres og det etableres to trygghetsplasser på Frydenberg. 
Samling av tjenestetilbud innen psykisk helse til voksne innen Tun Geithus fullføres. 

Måleindikator: Redusere antall innleggelser og behandlinger i 2. linjetjenesten med 10%. 
 

 
6.3  Tidligere innsats barn og ungdom 
 
Videreutvikle og samordne forebyggende tiltak rettet mot barn og unge spesielt innen psykisk 
helsevern. Mer strukturert samarbeid innen kommunen og med eksterne virksomheter som 
Modum Bad, Arbeidsinstituttet, Rosthaug, PPOT og BUP. Hovedhensikt er at innbyggerne får 
tilpasset tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer 
ressurskrevende tiltak.  
 
Måleindikator: Redusere antall henvisninger til BUP med 10 %.  
 

 
6.4  Egenmestring og økt trivsel 

 
Legge mer vekt på brukermedvirkning, og innhold i tjenestetilbudet. 
Tiltak for å øke innbyggernes og ansattes kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen. Legge vekt 
på tiltak for at eldre kan oppleve økt hverdagsmestring, gjennom tiltak som 
hjemmerehabilitering.  
 

Måleindikator: Andel hjemmeboende eldre over 80 år var i 2010 80 %. Denne andelen økes til 85 
% i økonomiplanperioden.  

 

7. Mål for kultursektoren 
 
7.1 Idrettsanlegg og arenaer skal være tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. 
 
Måleindikator: Prisnivå på tilbud og tjenester fra kulturetaten skal holdes på et lavest mulig nivå 
og idrettsanlegg og arenaer skal være allment tilgjengelig. 
 

 
7.2 Modum bibliotek etablerer felles bibliotektjeneste med Sigdal og Krødsherad kommuner 
og videreutvikler bibliotektilbudet i regionen.  
 
Måleindikator: 
Øke antall utlån og besøk på bibliotekene i regionen. 
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7.3 Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, 
grunnskoler og andre eksterne brukere.  
 
 
Måleindikatorer:  
Det etableres møteplasser for planlegging, evaluering og utveksling av ideer.  
Strategiplan for «Den kulturelle skolesekk» revideres.  
 

 

8. Mål for teknisk sektor 

 

8.1  Entreprenører og husbyggere skal møte en imøtekommende og høyt kvalifisert 
byggesaksavdeling som håndterer forvaltningssaker effektivt. 

Styrke saksbehandlingskapasiteten innen byggesak for å lukke avvik knyttet til lovfastsatte 
tidsfrister. Forholdene legges bedre til rette slik at avdelingen er i stand til å løse de oppgaver 
den er pålagt til å håndtere. 

Måleindikator: Alle saksbehandlingsfrister skal holdes i tråd med fristene i 

saksbehandlingsforskriften.  

 

8.2  Modum kommune skal ha et bredt tilbud av byggeklare tomter for salg. 

Kjøpe inn eksterne tjenester for å kunne holde tritt med en økende oppdragsmengde i 
utbyggingssaker. Legge opp til et høyere tempo i gjennomføring av prosjekter enn det som er 
mulig ved ensidig egenproduksjon. 

Måleindikator: Tomter i Mælumenga legges ut for salg i 2014. 

 

8.3  Effektivisere og kvalitetssikre drift av kommunale bygg  

Måleindikator: Alle kommunens vaktmestere skal kunne rapportere via smarttelefon i løpet av 
2014. 
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Vedlegg 7:  Rammeendringer 
 
(1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum

Oppr. bud 13

 ekskl. fond 23 442 223 328 286 003 25 849 17 161 575 783

Lokale vedtak 2013

Asvo 70

Partnerskap pensj. 40

Barnevern 1 600

Skole 1 800

Sunne kommuner 30

Kommunikasjonsrådg. 700

Mindreårige flyktn 81

Sosialhjelp 2 661

Nav aktivitetsplikt 300

Regionsekretær 200

Hjemmerehabilitering 400

Barnevern (2.tert) 1 200

Sosialhjelp (2. tert) 2 000

Lokale vedtak 2013 1 040 1 800 8 242 0 0 11 082

Interne endringer

Fakturaavdeliing 1 145 -243 -653

Tomtebo -110 50 60

Interne endringer 1 035 0 -193 60 -653 249

Statsbudsjettet

Helsestasjon 420

Deltidsbrannpersonell 95

Maxpris barnehage 630

Privat barnehage 96% 436

2 bhg opptak 621

barnevern egenandel 413

Tilsyn barnevern 45

Vergemålslov -171

Valgfag 423

Kulturskole SFO 274

Elever statlig/privat -207

Red medfin pga ø hjelp -222

Oppg.endring statsbud -171 1 903 656 274 95 2 757

Ref enslig mindreårige 1 268

Tilskudd ress kr 1 829

Endring tilskuddsordn. 0 0 3 097 0 0 3 097

Lønnsoppgjør

Lokale forhandl 2012 950 2 575 3 131 458 1 007

Faste tillegg 1 430

Lønnoppgjør 2013 397 1 245 1 408 170 273

Heilårsvirkning 2013 77 627 752 94 140

Lønnsoppgjør 1 424 4 447 6 721 722 1 420 14 734

Pensjonssatser 60 1 027 672 68 158 1 985

Kraftpris 472 715 545 242 219 2 193

Andre rammeendringer -2 180 -3 -158 -500 -483

Bruk av fond 760 143 903

Ramme 2014 rådm.forslag 27 300 233 400 306 500 27 200 17 900 612 300  
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(1000 kr) Sentraladm Undervisn
. 

Helse/sos
. 

Kultur Teknisk Sum 

Ramme 2014 rådm.forslag 27 300 233 400 306 500 27 200 17 900 612 300 

Redusert åpning ferier bhg  -500     

Økte satser bhg  -250     

Økt makspris SFO  -350     

Styrking  av barnehager  2 000     

Styrking av grunnskolen  2 000     

Styrking skolebibl.tjeneste  200     

Tilskudd ress.kr. brukere   -1800    

Styrking dagsenter tilbud   800    

Bemanningssentral   600    

Rask psykisk helsehjelp   500    

Ramme 2014 
Kommunestyrets vedtak 

27 300 236 500 306 600 27 200 17 900 615 500 
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Vedlegg 8: Kommunestyrets vedtak 
 

BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017  

 

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 06.12.2013 sak 103/13. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2014: 

 Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,40 % 

 Formueskatt: 0,7 % 

 Eiendomsskatt: 0,7 % av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.  

 

2.   Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas slik det framgår av vedlagte forslag        

      med vedlagt talldel: 

 Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet 

 Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 

 

3. Betalingssatser 2014 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5, med   

      unntak av satser for SFO og barnehage som omtales i punkt 24 og 25. 

 

4. Kommunestyret minner om at budsjettet er bindende. Det forutsettes at formann-

skapet, hovedutvalgene og administrasjonen i tråd med gjeldende delegerings-

reglement og økonomireglement styrer etter budsjettvedtaket og påser at omdis-

poneringer samsvarer med dette.  

 

5. Kommunen følger selvkostprinsippet ved beregning av årsavgift for vann og avløp, det 

vil si at underskudd så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de 

påfølgende årene. 

 

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2014 på 51,6 mill. kr til egne investeringer og 

20 mill. kr til startlån (Husbanken).  

 

7. Kommunestyret anser kommunens likviditet som tilfredsstillende. Med normale løp for 

inntekter og utgifter og sikring av finansiering før oppstart av investeringsprosjekter vil 

likviditetssituasjonen få tilfredsstillende utvikling i budsjettåret. 

 

8. Mål for økonomiplanperioden vedtas i henhold til vedlegg 6 

 

9. Prosjektering av nytt sykehjem ferdigstilles i 2014. Finansiering og byggestart avklares 

når prosjekteringen er ferdigstilt.  

 

10. Ved utskifting av kjøretøy og maskiner skal miljøvennlige løsninger velges der det 

finnes fornuftige alternativer. Dokumentasjon av utslippsmengder skal innarbeides som 

premiss ved kjøp av tjenester som direkte medfører klimagassutslipp. 

 

11. ENØK-tiltak i kommunale bygg skal prioriteres. Kommunen skal ha en offensiv 

holdning til ENØK-tiltak. 
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12. Kommunestyret ber om en kartlegging av rådgivertjenesten våren 2014. Kartleggingen 

legges fram for hovedutvalg for undervisning og danner grunnlag for videre 

prioriteringer innen rådgivingstjenesten. 

 

13. Det arbeides aktivt inn mot Stortinget for å sikre planleggingsmidler til ny Rv. 35. 

 

14. Det avsettes 0,3 mil kr til prosjektering av gangvei i Badeveien. Det avsettes 3 mill. kr 

til oppstart av bygging av gangveien i 2014 og ytterligere og 7 mill. i 2015. Dette 

finansieres med økt låneopptak. 

 

15. Det avsettes 0,2 mill. kr til prosjektering av gangvei på Haugerudsletta. Det arbeides 

mot fylkeskommunale og statelig myndighet for raskest mulig realisering av 

gangveien. 

 

16. Anleggslista styrkes med totalt 1,7 mill.kr pr år. I 2014 skal økningen fordeles med 1 

mill. kr til veiformål og 0,7 mill. til veilys på Gressbaneveien/Skinnerudveien og 

Røsteveien. Finansiering skjer ved økt låneopptak.  

 

17. Investeringer i formålsbygg styrkes med 2 mill. kr pr år til 8,2 mill. Dette finansieres 

med økt låneopptak.  

 

18. Kommunen skal videreføre satsing på lærlinger og det skal minst være en lærling pr 

tusen innbyggere. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontrakt med 

lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha særlig ansvar for oppfølging av 

lærlingeordning og lærekandidater. 

 

19. Dagsentertilbudene på Modumheimen er en viktig del av hjemmebaserte tjenester og 

tjenesten styrkes med 0,8 mill.kr /år. Dette bidrar til at flere som ønsker å bo hjemme 

kan gjøre det lengre. Kommunestyret oppfordrer til bruk av frivillige for å styrke 

dagsentertilbudet. 

 

20. Det avsettes 3 mill. kr til investering i 4 boliger for rusmisbrukere og tilbudet til 

rusmisbrukere på Tomtebo avvikles. Det forutsettes bruk av egen kommunal tomt til 

formålet.  

 

21. Det avsettes 0,5 mill. kr i økte lønnsmidler til prosjektet Rask psykisk helsehjelp i 

2014.  

  

22. Det prosjekteres bygging av minimum to treningsboliger på Geithusberga. Finansiering 

avklares når prosjekteringen er ferdig. 

 

23. Kommunestyret avsetter 0,6 mill. kr til bemanningssentral for HSS i 2014. 

 

24. Maksprisen på SFO økes til kr 2 500,-. Dette øker inntekten med 0,350 mill.kr 

 

25. Barnehagesatsene for 2014 fastsettes slik:  

Brutto inntekt Månedspris 2014 
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Full pris over 4 G 2405,- 

3 G til 4 G 1203,- 

Inntil 3 G Friplass 

      

Gradert betaling etter plasstørrelse, søskenmoderasjon og kostpenger som rådmannens 

forslag. Endringen gir kr 0,250 mill. pr år 

 

26. Kommunestyret er positive til redusert åpning i barnehagene i feriene. Innsparinger ved 

tiltaket beregnes til 0,5 mill. kr. 

 

27. Undervisningssektoren tilføres 2 mill. kr til generell styrking i barnehagene og 2 mill. 

kr til styrking av grunnskolen. Kommunestyret ber det vurderes bruk av miljøarbeidere 

også i barneskolen. Tidlig innsats skal prioriteres. 

 

28. Skolebibliotektjenesten styrkes med 0,2 mill. kr 

 

29. Det gjennomføres forsøk med politiske møter på dagtid. 

 

30. Alle budsjettendringer innarbeides i budsjettet og rapportering gjennom året skal skje i 

forhold til vedtatt budsjett. 

 

31. Restmidler fra hovedutvalg, med positivt resultat, og formannskapets disposisjonskonti 

i 2013, skal overføres til de samme kontiene i 2014. 

 

VEDLEGG 1: Talldel 

 

Budsjettskjema 1A       

       

(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skatt på inntekt og formue -256,2 -275,2 -285,000 -285,0 -285,0 -285,0 

Andre direkte/indirekte skatter -14,2 -12,7 -12,700 -12,7 -12,7 -12,7 

Rammetilskudd -311,8 -318,3 -349,500 -349,5 -349,5 -349,5 

Eiendomsskatt -26,0 -25,3 -25,300 -25,3 -25,3 -25,3 

Andre generelle statstilskudd -20,7 -24,8 -21,800 -21,7 -21,6 -21,5 

Sum frie disp inntekter -628,9 -656,3 -694,300 -694,2 -694,1 -694,0 

Renteinntekter bank m.v. -5,9 -6,6 -6,600 -6,6 -6,6 -6,6 

Renteinntekter og utbytte kraft -17,9 -18,0 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2 

Renteutgifter 20,0 20,7 21,100 21,5 22,0 23,9 

Avdrag på lån 29,5 31,7 34,300 36,1 38,8 44,3 

Netto finansinntekter/-utgifter 25,7 27,8 28,600 30,8 34,0 41,4 

Netto avsetninger 4,6 0,0 -0,903      

Overføring til investeringsbudsj. 2,5 15,5 11,103 8,4 5,1 0,6 

Mindreforbruk 24,0         

Netto driftsresultat 31,1 15,5 10,200 8,4 5,1 0,6 

Til fordeling drift -572,1 -613,0 -655,500 -655,000 -655,000 -652,000 
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Budsjettskjema 1B       

        

mill.kr   Regnskap Oppr bud Budsjett Økonomiplan 

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1.0 Reserveposter Ramme -38,8 37,2 40,000 40,0 40,0 37,0 

1.1 Sentraladministrasjon Ramme 24,7 23,4 27,300 27,3 27,3 27,3 

1.2 Undervisning Ramme 232,3 223,3 236,500 236,5 236,5 236,5 

1.3 Helse og sosial Ramme 302,1 286,0 306,600 306,1 306,1 306,1 

1.5 Kultur Ramme 26,7 25,8 27,200 27,2 27,2 27,2 

1.6 Teknisk Ramme 25,0 17,2 17,900 17,9 17,9 17,9 

Sum Ramme 572,1 613,0 655,500 655,0 655,0 652,0 

 

Budsjettskjema 2A      

       

mill.kr   Budsjett Budsjett Økonomiplan 

    2013 2014 2015 2016 2017 

Investeringer i 
anleggsmidler 

(jf. 
2B) 71,1 73,600 84,4 136,2 156,2 

Utlån og forskuttering  20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 

Avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 

Avsetninger 15,5 11,103 8,400 5,100 0,600 

Finansieringsbehov 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8 

Finansiert slik:           

Bruk av lån til egne investeringer 62,1 51,600 56,4 108,2 21,5 

Bruk av lånemidler til videre utlån  20,0 20,000 20,0 20,0 20,0 

Salg av anleggsmidler 8,0 12,000 18,0 18,0 12,0 

Tilskudd til investeringer         112,75 

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0 

Andre inntekter           

Sum ekstern finansiering 100,1 93,600 104,4 156,2 176,2 

Overført fra driftsbudsjettet 15,5 11,103 8,400 5,100 0,600 

Bruk av avsetninger 1,0 10,000 10,0 10,0 10,0 

Sum finansiering 116,6 114,703 122,8 171,3 186,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Budsjettskjema 2B      

       

    Budsjett Økonomiplan 

(tall i mill kr)   2013 2014 2015 2016 2017 

Sentraladm IKT 1,8 1,6 1,4 1,4 1,4 

  Bolig   4,8 1,8 1,8 1,8 

  Kirke 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

  Egenkapital Klp   2,0 2,0 2,0 2,0 

Undervisning Barnehager 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Helse og sosial Sykehjem     25,0 80,0 100,0 

  Biler   2,6 0,3 0,3 0,3 

Kultur Kulturskolen   4,8 4,8     

Teknisk Anleggslista 10,5 9,6 9,6 9,7 9,7 

  Formålsbygg/ENØK 8,5 8,2 8,2 9,5 9,5 

  Gang- og sykkelveier 4,0 7,5 11,0 4,0 4,0 

  Tomtefelt 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

  Pendlerparkering 0,7         

  Renseanlegg 25,0 12,0       

  Reservevannforsyning       7,0 7,0 

  ROS 0,1         

Sum investeringer   71,1 73,6 84,6 136,2 156,2 

 

 

 


