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1. INNLEDNING 
 

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett for Modum kommune for 2016 og 

økonomiplan for perioden 2016-2019. 

 

Modum kommune fikk i 2015 en betydelig reduksjon i inntektsrammene, samtidig som det 

var en uforutsett utgiftsvekst innen flere områder. Dette medførte behov for 

innstrammingstiltak i alle etater. I hovedsak videreføres disse tiltakene i budsjettet for 2016. 

 

For 2016 får Modum høyere inntektsvekst enn gjennomsnittet i kommunesektoren. Dette har 

først og frem sammenheng med at endringer i befolkningssammensetningen gir høyere 

rammetilskudd. I tillegg får kommunen økning i skjønnsmidler som følge av kommunens 

stramme økonomiske situasjon. Økte inntekter gir mulighet for å styrke blant annet 

vikarbudsjettene i de store etatene. Dersom inntektsnivået videreføres, blir det også lettere å 

møte de økte utgiftene som kommer utover i planperioden. Store investeringer i nytt sykehjem 

og barnehage vil gi både økte lånekostnader og økte driftsutgifter. I 2019 vil lånekostnadene 

være 21 millioner kroner høyere enn i 2015. 

 

Rådmannen foreslår i budsjettet et driftsnivå som forhåpentligvis kan videreføres i perioden. 

For 2016 innebærer dette et godt driftsresultat på 19,1 mill. kr.  

 

 

Kommunen vil også i 2016 tilby god velferd for moingene.  

 

I budsjettforslaget er det gjort følgende prioriteringer: 

 

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

for å møte økning i tjenestebehovet framover. Det er derfor foreslått driftsresultat på 

19,1 mill. kr i 2016. Resultatet reduseres utover i perioden som følge av store 

investeringer. 

 

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

225 mill. kr i planperioden. Sammen med tidligere bevilgninger er det da avsatt 261 

mill. kr. 

 

- Det budsjetteres med 70 mill. kr til barnehage. Sammen med tidligere bevilgninger er 

det da satt av 86 mill. kr til bygging av ny barnehage på Geithus. 

 

- Betydelig satsing på opparbeidelse av kommunale tomtefelt. Det foreslås i 

planperioden 25 mill. kr til boligområdet i Mælumenga. 

 

- Vikarbudsjettene innen undervisningsetaten og helse- og sosialetaten styrkes. 

 

- Modum har i 2015 oppjustert mottak av flyktninger, og økte inntekter og utgifter som 

følge av dette er innarbeidet i budsjettet.  Flyktningetjenesten er styrket med 2,2 mill. 

kr. Tilbudet om mottaksklasse videreføres og videreutvikles. Som en følge av 
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ytterligere økning i antallet asylsøkere siden sommeren, har regjeringen varslet en 

tilleggsproposisjon i løpet av høsten.  

 

- Fallet i oljeprisen har dempet veksten i norsk økonomi i 2015. Regjeringen legger 

fram en tiltakspakke for økt sysselsetting. For Modum innebærer dette 1,325 mill. kr 

ekstra til vedlikehold av skoler og omsorgsbygg.  

Det kan forventes økt arbeidsledighet og press på sosialhjelp. Budsjettet for 

økonomisk sosialhjelp er likevel redusert, med begrunnelse i betydelig lavere 

utbetalinger i 2015. 

 

 

- Områder med stor kostnadsvekst, eksempelvis barnehage, avlastningstilbud og 

beredskap, er tilført ressurser. 

 

I budsjettforslaget er det innarbeidet mål knyttet til satsingsområdene i kommuneplanen og 

for tjenestetilbudet. 

 

 

Mål og satsingsområder for planperioden  

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

befolkningsutviklingen. Vi blir færre i yrkesaktiv alder, og betydelig flere vil få 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 i 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, samt å begrense behovet for tjenester på et 

høyere omsorgsnivå. Det vil likevel være økt behov for kommunale tjenester, 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 opprettholde 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. 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. 
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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 prosent arbeidsledighet i aldersgruppa 16-24 år, mens snittet for landet 

var 1,9 prosent. I 2014 hadde Modum en ungdomsledighet på 2,5 prosent, mens det for landet 

hadde økt til 2,1 prosent. 

 

Måleindikator: Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 

 

 

Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid 

 

Modum har gjort seg bemerket for 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.  

Modum kommune har i  samarbeid med Modum Bad, Buskerud fylkeskommune og Sigdal 

kommune etablert Ressurssenter for helsefremmendearbeid innen psykisk helse.  

Rask psykisk helsehjelp og LIST er eksempler på prosjekter ved ressurssenteret. 

Det er inngått samarbeidsavtale med høyskolen i Buskerud og Vestfold om forskning og utvikling 

innen folkehelseområdet. 

 

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

 

Reduksjon i sykefravær 

Kommunestyret i Modum har tidligere gjort vedtak om at sykefraværet skal reduseres til 5 

prosent. 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. 

Arbeidet med sykefravær videreføres. Sykefraværet i 2014 var 7,9 prosent. 

 

Måleindikator: Årlig nedgang i sykefravær. 
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Attraktivitet 

Flere sysselsatte med bosted i Modum  

 2008 2011 Endring  
08-11 

2012 2013 2014 Endring  
13-14 

Sysselsatte med bosted i Modum 6728 6506 -222 6619 6712 6723 11 

Sysselsatte m/ arbeidssted i Modum 5403 5349 -54 5447 5431 5290 -141 

Innbyggere 20-66 år 8082 8213 131 8269 8353 8341 -12 

 

I perioden 2008-2011 var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte med bosted i Modum.  

For årene fra 2012 til 2014 ser vi en positiv utvikling på dette området. 

Det har i 2014 vært nedgang i antall arbeidsplasser og antall innbyggere i yrkesaktiv alder. 

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 bolig- og næringsområder.  

 

Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7 000 innen 2016. 

 

Godt omdømme 

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

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 i 2014 fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score 

på 4,3 i Modum, mens gjennomsnittet var 4,0. Ny undersøkelse gjennomføres i 2018. 

 

Måleindikator: Modum skal i 2018 oppnå forbedret score på omdømme. 

 
 

Økonomisk handlingsrom 

 

Netto driftsresultat på minimum 10 millioner kroner 

I kommuneplanen er det satt som mål at netto driftsresultat bør ligge på 3 prosent av 
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driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 29 mill. kr. De økonomiske rammene for 

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

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

 

I planforslaget for 2016 er det innarbeidet netto driftsresultat på 19,1 mill. Utover i perioden gir 

økte låneutgifter et forverret resultat. Det er i planen ikke innarbeidet økte driftsutgifter som 

følge av ny barnehage og flere sykehjemsplasser. For å nå resultatmålet vil det derfor være 

nødvendig med et høyere inntektsnivå eller utgiftsreduksjon på andre områder. 

 

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

 

Forsvarlig gjeldsutvikling 

Behovene fremover, blant annet innen pleie og omsorg, krever store investeringer og økte 

driftskostnader. Det er derfor viktig å sikre et økonomisk handlingsrom, som ved en forsvarlig 

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

ny barnehage. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld øker med 

121,5 mill. kr i perioden. 

 

Måleindikator: Kommunens netto lånegjeld pr innbygger skal være betydelig under 

landsgjennomsnittet. 

 

 

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. 
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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.  

Men Kommunebarometeret i 2015 viser at Modum ligger på 376. plass av kommunene i landet. 

Kommunebarometeret er en rangering 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 29. oktober 2015 

 

 

Aud Norunn Strand 

Rådmann 
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2. FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK 

2.1. Økonomiske utviklingstrekk 

Veksttakten i verdensøkonomien er fremdeles lavere enn gjennomsnittet for de 20 siste årene. 

I mange land er arbeidsledigheten fortsatt høy. Det legges til grunn av veksten i 

Bruttonasjonalproduktet (BNP) hos Norges handelspartnere vil øke fra 2,2 prosent til 2,4 

prosent i 2016. Utviklingen skyldes i hovedsak bedring i de tradisjonelle industrilandene. 

Styringsrentene er fortsatt nær null i de toneangivende økonomiene, og i enkelte land også 

negative 

 

Fallet i oljeprisen har dempet veksten i norsk økonomi i 2015. Det er utsikter til bedre vekst i 

2016. Særlig fylker og yrker med tilknytning til oljeindustrien merker fallet i aktiviteten i 

petroleumssektoren. Den økonomiske politikken skal bidra til fortsatt vekst i 

fastlandsøkonomien. Styringsrenten er satt ned på et historisk lavt nivå. Lønnsveksten har 

kommet ned, og kronen har svekket seg markert. Dette bedrer lønnsomheten for bedrifter som 

møter konkurranse fra utlandet. Også økt bruk av olje- og fondsinntekter over statsbudsjettet 

bidrar til at sysselsettingen øker. 

 

 

2.2. Statsbudsjettet 

 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett  2016 opp til en realvekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på 7,3 milliarder kroner.  

 

Av veksten i samlede inntekter er 4,7 mrd. kr  frie inntekter.  Veksten i frie inntekter fordeles 

med 4,2 mrd. kr  på kommunene og 500 mill. kr på fylkeskommunene. 

 

Denne veksten skal blant annet dekke: 

 

Demografikostnader 

Beregninger utført av departementet tyder på at kommunesektoren vil få merutgifter på om 

lag 2,1 mrd. kr som følge av den demografiske utviklingen. Av dette anslås at 1,7 mrd. kr vil 

belaste de frie inntektene.  

 

Pensjon 

I statsbudsjettet ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 

900 mill. kr utover det som kompenseres gjennom deflatoren i 2016. De økte kostnadene må 

dekkes av de frie inntektene.  

 

Oppgaveendring 

Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kr av veksten til 

bedre rusomsorg og 200 mill. kr til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Videre er 400 mill. 

kr av veksten knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak og 200 mill. kr til fylkesveier. 

 

På bakgrunn av dette vil kommunesektoren ha et handlingsrom på 0,9 mrd. kr til å bygge ut 

tjenestene og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet. 
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Utover veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen endringer som påvirker rammetilskuddet, 

blant annet: 

 

 (NB – 2015-priser mill.kr) 

Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp, døgnopphold 1 206,6 

Likeverdig behandling, kommunale/private barnehager 180 

Endring finansieringsordning, ikke-kommunale barnehager -338 

Ny naturfagstime 77,6 

Overføring skatteoppkreverfunksjonen -630  

Omdisponering til valgarbeid -66,7 

Husbanken (SIKT) -11,2 

Forsøk med ny oppgavefordeling i barnevernet 247,6 

Statlige og private skoler, økning i elevtall -109 

 

 

Pris- og lønnsvekst 

Lønnsvekst er beregnet til 2,7 prosent. Pris- og lønnsvekst samlet for kommunesektoren for 

2015 er anslått til 2,9 prosent.   

 

 

Særskilte satsinger/endringer/andre saker:  

 
Helse og omsorg 

 

I tillegg til satsingen på psykisk helse og rusarbeid og helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

gjennom kommunenes frie inntekter foreslår regjeringen: 

  

 Å øke investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser. Det foreslås en 

tilsagnsramme på 4,1 mrd. kr  til 2 500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og 

omsorgsbolig i 2016.  

 Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at 

kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det 

bevilges 71,3 mill. kr på øremerket post på Helse- og omsorgsdepartementets  (HOD) 

budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser. 

 Regjeringen vil innføre lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020. 

På bakgrunn av dette foreslås det å legge om det eksisterende rekrutteringstilskuddet 

til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kr per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016. 

Det bevilges 145 mill. kr til dette i 2016. Dette gir rom for 150 nye psykologårsverk. 

 Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp 

døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1 206,6 

mill. kr fra HODs budsjett til rammetilskuddet til kommunene.  

 Det iverksettes forsøk med ny oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommunalt og 

statlig barnevern. Forsøkskommunene foreslås kompensert gjennom en økning i 

rammetilskuddet på 247,6 mill. kr. 
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Ressurskrevende tjenester 

På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en forsiktig innstramming i 

ordningen. Dette gjøres ved å øke innslagspunktet med 10 000 kroner utover prisjustering - til 

1 081 000 kroner. Kompensasjonsgraden holdes uendret på 80 prosent.  

 

Barnehage  

 

Som nevnt tidligere er 400 mill. kr  av veksten i frie inntekter knyttet til et mer fleksibelt 

barnehageopptak. Dette tilsvarer helårseffekten av bevilgningen i 2015-budsjettet. I tillegg er 

det andre satsinger i tilknytning til barnehage:  

 

 Bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og 

kvalitet økes med 160 mill. kr i 2016. Midlene skal bl.a. gå til arbeidsplassbasert 

barnehagelærerutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i 

barnehagen. 

 Det er bevilget 10 mill. kr over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene 

kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for 

barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn. 

 Fra 2016 får ikke- kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale 

barnehager (dvs. 100 prosent av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager). 

Kommunene kompenseres ved en økning i rammetilskuddet på 180 mill. kr. 

 Det gjøres endringer i forskriften om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å 

gi bedre samsvar mellom reelle utgifter og tilskudd fra kommunen. Blant annet blir det 

innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale 

barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser. Endringene 

er beregnet til å redusere kommunenes utgifter med 338 mill. kr.  

 

Skole 

Det er følgende satsinger innenfor skole: 

 

 Som en del av regjeringens realfagstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med 

en uketime på 5. -7. trinn fra høsten 2016. På bakgrunn av dette økes rammetilskuddet 

med 77,6 mill. kr. 

 Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I 2016 vil over 5 000 

lærere få tilbud om videreutdanning. 

 Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere 2 500 kr per 

kontrakt i 2016. Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke 

ungdomsledighet. 

 Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kr i 

rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i 2016. Med dette 

forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd. kr i den åtteårige ordningen som ble 

innført i 2009, faset inn i budsjettet. 

 

Flyktninger og integrering 

 Integreringstilskuddet blir styrket med et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av 

flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble 

anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kr for hver person kommunen 

bosetter utover dette i 2016. 



11 

 

 Det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger styrkes med 

25 mill. kr. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige 

flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kr i 2015 til 207 000 kr i 2016. 

 Som en følge av den store økningen i antallet asylsøkere siden sommeren, har 

regjeringen også varslet at den vil legge fram en tilleggsproposisjon for 2016-

budsjettet i løpet av høsten. 

 

Tiltakspakke for økt sysselsetting 

Det er en utfordring at mange nå mister jobben sin i de næringer og fylker som berøres 

sterkest av den lave oljeprisen. Som en del av budsjettet legger Regjeringen fram en særskilt 

tiltakspakke for økt sysselsetting på i alt 4 mrd. kr. Som et ledd i tiltakspakken foreslås det et 

engangstilskudd på 500 mill. kr til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i 

kommuner. Midlene blir fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene 

kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. 

 

2.3. Modum kommune 

Modum kommune får en vekst på 5,8 prosent,  mens landet har en vekst på 4,3 prosent i frie 

inntekter. Veksten har i hovedsak sammenheng med en økning i utgiftsutjevnende tilskudd 

med 10,7 mill. kr og skjønnsmidler med 1,5 mill. kr. 

 

 

Oppgaveendringer finansiert innenfor generell vekst frie inntekter  
 

Helsestasjon/skolehelse 

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2016 er 200 mill. kr av veksten i kommunesektoren 

sine frie inntekter forklart med styrking av helsestasjon-,  skolehelse-  og jordmor-tjenesten. 

Dette er en ekstra satsing i 2016 utover den fordelingen som ligger i rammene for 2014 og 

2015.  

 

For Modum utgjør satsingen til sammen 1 650 000 kr, en økning på 707 000 kr i forhold til 

2015. 

 

Rusomsorg 

400 mill. kr av veksten i frie inntekter i 2015 skal gå til styrking av arbeidet innen psykiatri og 

rus. Beløpet beregnes etter kriteriene i utgiftsutjevningssystemet. Anslagsvis utgjør dette for 

Modum en økning i forhold til 2015 på 500 000 kr. 

 

Fleksibelt barnehageopptak 

400 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak.  

Anslagsvis utgjør dette for Modum en økning på 765 000 kr. 

 

 

Oppgaveendringer som medfører rammeendringer for kommunen  
 

Tiltakspakke for økt sysselsetting 

Som ledd i tiltakspakken foreslås et engangstilskudd på 500 mill. kr til vedlikehold og 

rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. For Modum kommune utgjør tilskuddet 

1 325 000 kr. 
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Maksimal foreldrebetaling i barnehage 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å fastsette maksimalprisen for en heltids 

barnehageplass til 2 655 kr per måned og 29 205 kr per år. Det gir en økning i maksimalprisen 

på 75 kroner per måned.  

Framlegget fører til en reduksjon i rammetilskuddet, som for Modum utgjør 349 000 kr. 

 

Moderasjonsordninger i barnehage 

Det legges til rette for at kommunene kan styrke sitt arbeid for å øke barnehagedeltakelsen for 

barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn. Til dette formålet er 

det bevilget 10 mill. kr over rammetilskuddet. 

 

I 2015 ble det innført gratis kjernetid i barnehager for 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier. 

Helårseffekten utgjør 140 000 kr for Modum kommune. 

 

Fra 01.05.15 ble det innført et nasjonalt minstekrav for foreldrebetaling i barnehage. Dette 

medførte en økning i rammetilskuddet,  samtidig som man ble trukket i rammetilskuddet for 

administrasjonsutgifter for innføringen av ordningen. Helårseffekten av tiltaket utgjør 

304 000 kr for Modum. 

 

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 

Fra 2016 får ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale 

barnehager. Det vil si at tilskuddet øker fra 98 prosent  til 100 prosent. I statsbudsjettet for 

2016 blir kommunene kompenserte for helårsvirkningen av tiltaket med 180 mill. kroner. 

For Modum utgjør økningen 466 000 kr. 

 

Endring i forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager 

Det foreslås endringer i forskriften for å gi bedre samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet 

fra kommunen. Det blir blant annet innført et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av 

lønnsutgiftene i de kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på 

nasjonale satser. Endringen utgjør en reduksjon i rammetilskuddet til Modum kommune på 

876 000 kr. 

 

Økt timetall naturfag 5.-7. trinn 

Det foreslås å øke timetallet i naturfag med en uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Dette 

betyr en økning på 201 000 kr for Modum. 

 

Økt elevtall i statlige og private skoler 

Som følge av at elevtallet i statlige og private skoler øker, reduseres rammetilskuddet til 

kommunene. I 2016 er denne reduksjonen beregnet til 282 000 kr for Modum. 

  

Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp 

Øremerket tilskudd til øyeblikkelig hjelp innlemmes i rammetilskuddet til kommunen. 

Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for 

pasienter med somatiske sykdommer. For Modum kommune utgjør dette 3 343 000 kr. 

 

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten 

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten 

med virkning fra 1. juli 2016. Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for 
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kommunene på 630 mill. kr i 2016, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. For Modum 

kommune vil dette si en reduksjon i rammetilskuddet på 1 632 000 kr. 

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

I 2015 trådte det i kraft endringer i bruker- og pasientrettighetsloven. Dette innebar en rett til 

å få noen tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse. De samlede merkostnadene 

av framlegget er anslått til 291,3 mill. kr. i 2015, og det blir foreslått å kompensere 

kommunesektoren gjennom økt rammetilskudd. Helårseffekt av tiltaket i 2016 utgjør 532 000 

kr for Modum. 

 

 

Lokale vedtak/innstillinger 
 

K-sak 3/15 Budsjett 2015 

Endringer i statsbudsjettet for 2015 og finansiering av økt driftsbudsjett til Modum 

Boligeiendom KF. 

 

K-sak 38/15 Økonomirapport 1. tertial 

Budsjett for Malmveien/Hugstedveien legges under kulturetaten istedenfor teknisk etat. 

 

K-sak 39/15 Innsparingstiltak 2015 

Helårsvirkning av tiltak i 2015 er innarbeidet i 2016, til sammen 18 mill. kr. Tiltak omtales 

under den enkelte etat. 

 

K-sak 42/15 Kommuneproposisjonen 2016 

Satsinger innenfor frie inntekter på rusomsorg, barnehage og helsestasjon. 

 

K-sak 49/15 Finansiering av nybygg Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket. 

Nybygg innebærer leieinntekt fra Fylkeskommunen og bortfall av kommunal husleie. 

  

K-sak 57/15 Modum Boligeiendom – etablering av åpningsbalanse og investeringsbudsjett for 

2015. 

Budsjett justeres som følge av innbetaling av renter og avdrag fra Modum Boligeiendom KF 

til Modum kommune. 

 

K-sak 70/15 Økonomirapport 2. tertial 

Økning i ramme til undervisning og helse- og sosialetaten. 

 

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

 

Lånekostnader 

Økte renter og avdrag reduserer handlingsrommet i driftsbudsjettet. Fra 2015 til 2019 øker 

renter og avdrag med 21,2 mill. kr som følge av låneopptak, hovedsakelig til nytt sykehjem. 

Lånekostnadene går noe ned i 2019 som følge av at det ikke tas opp lån til investeringer i 

2018.  

Figuren illustrerer det faktum at en betydelig større del av driftsbudsjettet nå går med til å 

betjene lån enn for noen år siden. Et høyere rentenivå vil medføre at renteutgiftene blir høyere 

enn det som framgår av figuren. 
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Figur 2-1 Utvikling i lånekostnader 2001-2019 
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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. Andre grupper som skiller seg klart 

ut fra gjennomsnittet er antall PU-klienter over 16 år. Den største endringen fra 2015 til 2016 

er antall innbyggere 0 – 5 år. 

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 

årene. På lik linje med resten av landet forventes en betydelig økning i antall eldre etter 2024. 
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Utvikling i de eldste aldersgruppene har betydning for planleggingen av fremtidig 

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 2014 

2.4. Driftsbudsjettet  
 
Tabell 2-1 Budsjettskjema 1A 

(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue -279,7 -294,7 -313,125 -313,1 -313,1 -313,1

Andre direkte/indirekte skatter -13,3 -12,7 -13,300 -13,3 -13,3 -13,3

Rammetilskudd -349,9 -344,4 -362,704 -362,7 -362,7 -362,7

Eiendomsskatt -25,3 -23,9 -24,000 -24,0 -24,0 -24,0

Andre generelle statstilskudd -24,9 -25,1 -29,400 -29,4 -29,4 -29,4

Sum frie disp inntekter -693,1 -700,8 -742,529 -742,5 -742,5 -742,5

Renteinntekter bank m.v. -5,4 -6,6 -6,300 -6,3 -6,3 -6,3

Renteinntekter og utbytte kraft -20,1 -20,2 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2

Renteutgifter 20,6 21,1 23,900 26,5 30,2 29,7

Avdrag på lån 34,3 35,1 40,200 43,2 47,7 47,7

Netto finansinntekter/-utgifter 29,4 29,4 37,600 43,2 51,4 50,9

Netto avsetninger -1,8 -1,6 15,400 9,8 1,6 2,1

Overføring til investeringsbudsj. 0,0 12,0

Mindreforbruk 0,0

Netto driftsresultat -1,8 10,4 15,400 9,8 1,6 2,1

Til fordeling drift 665,5 661,1 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan

 

 

  

http://www.ssb.no/kostra
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Skatt og rammetilskudd 
Skattørene for 2016 fastsettes ut fra et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal 

utgjøre 40 prosent av de samlede inntektene. I 2015 anslås skatteandelen til å utgjøre vel 39 

prosent. Derfor foreslås det i statsbudsjettet å øke den kommunale skattøren for personlige 

skattytere med 0,45 prosentpoeng til 11,8 prosent. 

  

Modum kommune har høyere vekst i frie inntekter enn gjennomsnittet i både landet og fylket. 

En av grunnene til dette er at Modum får 10,7 mill. kr mer i utgiftsutjevning i 2016 enn i 

2015. Endringer i skjønnstilskudd slår også positivt ut med en økning på 1,5 mill. kr. 

 

Modum mottar ikke veksttilskudd i 2016. 

 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskattegrunnlag fra skatteetaten viser at eiendomsskatten for kraftanlegg blir på 

samme nivå som i 2015. Det budsjetteres med 24 mill. kr.  

 

Andre generelle statstilskudd 

 

2015 2016

Rentekompensasjon 6,3 6,0

Integreringstilskudd 18,8 23,4

Sum andre gen statstilskudd 25,1 29,4  
 

Rentekompensasjon 

Vi får rentekompensasjon tilknyttet tidligere investeringer i skolebygg og omsorgsboliger. 

Tilskuddet avhenger av saldo på lån og rentenivå. Det er forutsatt et noe lavere tilskudd enn i 

2015 som følge av redusert beregningsgrunnlag. 

 

Integreringstilskudd 

Tilskuddet for 2015 ble oppjustert ved 2. tertial. Beregninger for 2016 viser en økning i 

forhold til dette på 832 000 kr.  

 

 

Renteutgifter og avdrag på lån 
I tillegg til gjeldende økonomiplan er det så langt i 2015 gjort følgende vedtak om låneopptak: 

 

K-sak 49/15: 16 mill. kr til finansiering av nybygg Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket. 

  

F-sak 61/15: Ytterligere 1 630 000 kr i låneopptak til nybygg Arbeidsinstituttet.  

 

K-sak 57/15: Reduksjon i låneopptak på 3 mill. kr. 

 

Vi får da følgende utvikling i lånekostnader: 

2015 2016 2017 2018 2019

Renteutgifter 21,1 23,9 26,5 30,2 29,7

Avdrag 35,1 40,2 43,2 47,7 47,7

Sum lånekostnader 56,2 64,1 69,7 77,9 77,4  
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Flytende rente på eksisterende lån er beregnet med 3 prosent. Det er benyttet 3 prosent rente 

ved beregning på både renteinntekter og opptak av nye lån.  

 

 

Netto avsetninger 
Det budsjetteres med følgende bruk/avsetning til fond: 

- Konsesjonsavgift, 900 000 kr, settes av på kraftfond. Tilsvarende beløp budsjetteres 

brukt til næringsformål med finansiering av kraftfondet.  

- Det inntektsføres 1 800 000 kr av bundne fond innen helse og sosial. De benyttes til: 

 Fritid 123, 100 000 kr 

 Skolehelse videregående, 200 000 kr 

 Rask psykisk helsehjelp, 1 000 000 kr 

 Ressurssenter, 500 000 kr 

 

Det er ikke lenger anledning til å overføre driftsmidler til investeringsregnskapet, for så å 

avsette til ubundet investeringsfond. Derfor avsettes midlene, som senere skal finansiere 

investeringer, til disposisjonsfond i driftsregnskapet fra 2016.  

For 2016 utgjør denne avsetningen 17,2 mill. kr. 

 

Netto driftsresultat 
I budsjettforslaget er netto driftsresultat budsjettert med 15,4 mill. kr i 2016, noe som utgjør 

1,5 prosent av driftsinntektene. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat minimum bør 

utgjøre 1,75 prosent  av driftsinntektene. Buffere er nødvendig for å takle svingninger både på 

inntekts- og utgiftssiden. 

  

Økonomiplan forslaget medfører økte låneopptak på grunn av investering blant annet i ny 

Modumheim. Dette medfører at netto driftsresultat blir redusert til 9,8 mill. kr i 2017, og er 

helt nede på 1,6 mill. kr i 2018. På grunn av at det ikke tas opp investeringslån i 2018, øker 

netto driftsresultat til 2,1 mill. kr i 2019. 

 

Etter å ha gjennomført innstramningene som følge av innsparingssaken i 2015, har Modum 

kommune nå et driftsnivå vi kan leve med i årene fremover. I økonomiplanen er det ikke tatt 

høyde for økte driftsutgifter til blant annet 18 nye sykehjemsplasser. Ei heller til økte 

driftsutgifter til barnehage. Netto driftsresultat i perioden er basert på samme driftsnivå som i 

budsjett 2016. 

 

2.5. Sektorene  

Som det framgår av tabell 2-1, foreslås 689,5 mill. kr til fordeling på sektorene i 2016.  
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Tabell 2-2 Budsjettskjema 1B  

Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.0 Fellesposter Utgift 40,0 35,000 35,0 35,0 35,0

Inntekt 4,1 5,512 5,5 5,5 5,5

Ramme -4,1 40,0 29,488 29,5 29,5 29,5

1.1 Sentraladministrasjon Utgift 54,6 51,7 50,184 50,2 50,2 50,2

Inntekt 28,2 24,4 8,480 8,5 8,5 8,5

Ramme 26,4 27,3 41,704 41,7 41,7 41,7

1.2 Undervisning Utgift 286,7 278,8 291,382 291,4 291,4 291,4

Inntekt 46,4 42,3 39,185 39,2 39,2 39,2

Ramme 240,3 236,5 252,197 252,2 252,2 252,2

1.3 Helse og sosial Utgift 417,1 408,7 424,877 424,9 424,9 424,9

Inntekt 99,4 102,1 101,441 101,4 101,4 101,4

Ramme 317,7 306,6 323,436 323,4 323,4 323,4

1.5 Kultur Utgift 42,1 38,2 36,233 36,2 36,2 36,2

Inntekt 15,3 11,0 13,127 13,1 13,1 13,1

Ramme 26,8 27,2 23,106 23,1 23,1 23,1

1.6 Teknisk Utgift 90,5 88,7 92,853 92,9 92,9 92,9

Inntekt 70,6 70,8 73,255 73,3 73,3 73,3

Ramme 19,9 17,9 19,598 19,6 19,6 19,6

Sum Utgift 891,0 906,1 930,529 930,5 930,5 930,5

Inntekt 264,0 250,6 235,488 235,5 235,5 235,5

Ramme 627,0 655,5 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan

 
 

 

 

Fellesposter 

Lønnsreserve 14,0 mill.kr

Pensjonsreserve 20,0 mill.kr

Formannskapets disposisjonspost 1,0 mill.kr

Finansinntekter KF -5,5 mill.kr

Sum fellesposter 29,5 mill.kr  
 

Lønnsreserve 

I statsbudsjettet forutsettes det en årslønnsvekst på 2,7 prosent. Helårsvirkningen av 

lønnsoppgjør i 2015 er innarbeidet i etatenes rammer.  

 

Pensjonsreserve 

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, 1,7 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett for 2015.  

 

Redusert premiesats for KLP og Statens pensjonskasse er budsjettert på sektorene og utgjør 

993 000 kr mindre enn i 2015.  

 

Formannskapets disposisjonspost 

Formannskapets disposisjonspost er budsjettert med 1 mill. kr. Det er ikke budsjettert med 

disposisjonspost til hovedutvalgene. 
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Kommunestyrets vedtak: 

 

Eventuelle restmidler fra formannskapets disposisjonskonto 2015 overføres til samme konto 

for 2016. 

 

Finansinntekter KF 

Under fellesposter ligger også kommunens inntekter på renter og avdrag fra Modum 

Boligeiendom KF. Dette utgjør 5,512 mill. kr. 

 

 

Sektorrammene 
Etter at 29,4 mill. kr er satt av på fellesposter, er det 656,4 mill. kr til fordeling på sektorene. 

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

 
Tabell 2-3 Rammeendringer 

(1000 kr) Sentraladm Undervisn. Helse/sos. Kultur Teknisk Sum

Oppr. bud 15 u/fond 27 588 245 723 307 021 27 564 17 663 625 559

Lokale vedtak 2015 5 763 -4 122 1 012 -525 -1 549 579

Interne endringer 7 166 -1 081 -765 -5 400 80 0

Oppg.endring statsbud 0 201 5 000 240 1 325 6 766

Lønnsoppgjør 1 313 5 674 6 997 802 2 150 16 936

Pensjonssatser -26 -526 -340 -30 -71 -993

Andre rammeendringer 3 000 2 711 5 711

Bruk av fond 1 800 1 800

Ramme 2016 rådm.forslag 41 804 248 869 323 436 22 651 19 598 656 358

Ramme 2016 kom.st. vedtak 41 704 252 197 323 436 23 106 19 598 660 041

 

Sektorenes rammer er justert for flere forhold, blant annet virkning av lokale endringer i 2015, 

lønnsoppgjør og endring i pensjonssatser. Helårsvirkning av innsparingssaken utgjør 18 mill. 

kr.  

Helse- og sosialetaten og undervisningsetaten er tilført 1 mill. kr hver øremerket til vikarlønn. 

Den største endringen i statsbudsjettet er at tilskudd til øyeblikkelig hjelp er innlemmet i 

rammetilskuddet.  Oppgaveendringer i statsbudsjettet er omtalt i kapittel 2. 

 

Ut over dette er det for sektorene i hovedsak budsjettert med en videreføring av den 

økonomiske rammen. 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. 
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3.  SENTRALADMINISTRASJON 

3.1 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2013 2014 2015 2016

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

 Sentraladministrasjon Utgift 54,6 57,7 41,6 50,184
Inntekt 28,2 26,3 14,0 8,480

Nettoutg 26,4 31,4 27,6 41,704  
 

Sentraladministrasjonen har i 2016 en driftsramme på 41,7 mill. kr. Det budsjetteres med 

40,57 årsverk (ekskl. tillitsvalgte). Omorganisering av administrative oppgaver har tilført 

sentraladministrasjonen 11,2 årsverk. 

   

Hovedtrekk for sentraladministrasjonens budsjett 2016: 

 

 Videreføring av innsparingstiltak fra 2015: 

o Økt inntekt på IKT-avtaler, 100 000 kr 

o Ikke budsjettert med konsulent på Bolig KF, 500 000 kr 

o Økte husleieinntekter på Bolig KF, 350 000 kr 

o Økonomiavdelingen, bemanningsreduksjon 25 % stilling, 150 000 kr 

o Redusert tilskudd til Kirkelig fellesråd, 200 000 kr 

 Nye endringer i 2016 

o Utbedringer arkiv, 850 000 kr. 

o Omorganisering av administrative oppgaver 

3.2 Tjenesteområdenes drift 
 

Sentraladministrasjonens driftsbudsjett fordeler seg slik på tjenesteområdene: 
 

FUNKSJONER Bud. 2015
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 2 130 22 2 108 2 435
110 Kontroll og revisjon 1 074 1 074 1 013
120 Administrasjon 34 597 5 401 29 196 21 068
121 Forvaltning eiendom 1 740 1 740 1 143
180 Diverse fellesutgifter 170 9 161 161
254 Hjemmetjeneste 50 50 50
265 Kommunalt disponerte boliger 1 485 -1 485 -7 888
273 Kommunale sysselsettingstiltak 1 060 1 060 1 060
301 Plansaksbehandling 819 18 801 765
320 Kommunal næringsvirksomhet 653 -653 -653
325 Tilrettelegging og bistand for næringsliv 321 777 -456 361
338 Forebygging brann 105 105 102
345 Distr vann 511 115 396 379
353 Kloakknett 465 465 449
360 Miljøvern 83 83 83
390 Den norske kirke 6 459 6 459 6 460
392 Andre religiøse formål 600 600 600
Sum sektor 50 184 8 480 41 704 27 588

Budsjett 2016
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Politisk styring  
Det er budsjettert med samme møtefrekvens som i 2015.  
 

Kontrollorganer 
Det er budsjettert med en økning på 60 000 kr til kontroll og tilsyn. Dette er i tråd med 

kontrollutvalgets innstilling (se vedlegg 3). Etter kontrollutvalgets vedtak har det kommet 

anslag fra Buskerud kommunerevisjon IKS som øker utgiften med ytterligere 64 000 kr. Dette 

er ikke lagt inn i budsjettet. 

 

Administrasjon 
40 prosent av den ene rådgiverstillingen foreslås finansiert over investeringsregnskapet på 

utbyggingsprosjekter. 

 

Skatteoppkrever 

I statsbudsjettet foreslås det å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 

Skatteetaten med virkning fra 1. juli 2016. I budsjettet for sentraladministrasjonen ligger 

skatteoppkreverfunksjonen budsjettert på samme nivå som tidligere. 

 

Organisering av administrative oppgaver 

Følgende hovedpunkter i omorganiseringen har budsjettmessige konsekvenser for 2016: 

 Servicetorg, dokumentsenter og politisk sekretariat flyttes til sentraladministrasjonen. 

 Støttetjenester i etatene innen personal og økonomi flyttes til sentraladministrasjonen. 

 

Dokumentsenter 

Statsarkivet Kongsberg har gitt kommunen pålegg om utbedringer for å sikre og 

tilgjengeliggjøre eldre og avsluttede arkiv og bortsettingsarkiv.   

Utbedringer startet i 2015. I 2016 er det avsatt 850 000 kr i budsjettet for fast avtale om 

depotordning og midler til å tilgjengeliggjøre eldre og avslutta arkiv (bortsettingsarkiv). 

 

Kommunen skal fra og med 2016 gå over til å sende brev digitalt i stedet for brev via posten. 

Mottakeren får brevet levert direkte og sikkert i sin digitale postkasse (AltInn/DigiPost/ 

eBoks).  

 

Skoler vil i løpet av 2016 ta i bruk ESA saksbehandlingssystem. 

 

IKT 

Også for 2016 vil det bli fremmet egen sak om handlingsplan for IKT. 

Følgende områder har spesielt fokus:  

 

 Innføre digitale løsninger for kommunikasjon med innbyggere og bedrifter i 

kommunen er både et sentralt  krav og behov. SvarUT vil gi kommunen løsning som 

formidler digital post og informasjon mellom kommune, innbyggere og bedrifter.  

 

 Endre sikkerhets- og tilgangsnivået for pålogging til kommunens nettverk, både for 

eksterne og interne brukere.  
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Regionsamarbeid 

Regionrådet i Midt-Buskerud vil i 2016 ha fokus på samferdsel og samarbeid 

skole/næringsliv. I tillegg videreføres samarbeid innen folkehelse, tilrettelegging av friluftsliv 

og felles etablererveiledning.  Innen tjenesteområdet vil det utredes videre mulig samarbeid 

om felles kulturskole, kommuneoverlege og skatteoppkrever. 

 

Kommunikasjon 

Det er et mål å i større grad “avbyråkratisere “ språket i saksdokumenter og utgående brev og 

e-post, og å presentere en felles språkmal for Modum kommune. Det settes opp flere språk- 

og mediekurs for kommunalt ansatte.  

Det jobbes for å synliggjøre vedtak og planer på en lettfattelig måte for befolkningen. 

 

Det er et mål å synliggjøre Modum kommune i enda større grad i sosiale media, og å utvikle 

disse slik at de i større grad kan bli en kommunikasjonskanal med befolkningen. Sosiale 

media har vist seg svært nyttig informasjonskanal, blant annet under flommen. 

Det er et mål å bidra til at hver enkelt virksomhet i større grad ser nytten av å jobbe 

omdømmebyggende for seg selv og Modum kommune. 

 

Beredskap 

Arbeidet med kartlegging av kritiske punkter og gjennomføring av skadebegrensende tiltak i 

tilknytning til vannveier vil bli prioritert.  

 

Videre vil kommunen re-etablere et tverrsektorielt beredskapsråd, da dette anses viktig for å 

styrke rolleforståelsen for alle som kan være samarbeidsaktører ved kriser. Videre vil det bli 

prioritert å utvikle kommunens beredskapskompetanse gjennom kursing og øvelser for ulike 

deler av kommunens beredskapsorganisasjon. Kommunens ROS-analyse og beredskapsplan 

vil bli revidert ved behov og i samsvar med tilrådingene etter evaluering av uønskede 

hendelser, øvelser eller tilsyn. 

 

 

Kantine 

Fra 01.01.2016 organiseres rådhuskantina under sentralkjøkkenet. Budsjettet er flyttet fra 

sentraladministrasjonen til helse- og sosialetaten.  

 

Personal 

I Ks-sak 66/15 I Strategisk næringsplan og handlingsplan for Modum kommunes 

næringsarbeid 2015-2019, ble det vedtatt at Modum kommune skal ha minst 2 lærlinger pr. 

1000 innbyggere. Dette vil si at det skal være minst 27 lærlinger. I budsjett for 2016 er det 

lagt inn lønnsmidler til 12 lærlinger.  

 

Hjemmetjeneste 
Partnerskapsavtale for folkehelse mellom Modum kommune og lokallag av 

pensjonistforbundet videreføres på 2015 nivå med 50 000 kr. 

 

Kommunalt disponerte boliger/Forvaltning eiendom 
Det er budsjettert med en bevilgning på 255 000 kr til Modum boligeiendom KF.  Budsjettet 

er beregnet ut fra en netto driftsinntekt på 5,257 mill. kr og rente- og avdragsutgifter til 

Modum kommune på 5,512 mill. kr. Det er ikke beregnet økning i husleie.  

 

Styret legger fram budsjett for KF`et som egen sak. 
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Plansaksbehandling 
Ny kommuneplan 

Kommuneplanen for Modum skal rulleres i løpet av 2016. Rådmannens ledergruppe er 

styringsgruppe og det er nedsatt ei administrativ plangruppe som ledes av 

kommuneplanansvarlig ved rådmannskontoret. Planarbeidet legges opp iht. vedtatt 

planprogram. 

 

Tilrettelegging og bistand for næring 
Infrastruktur for søndre del av Nedmarken industriområde skal være ferdig vinter 2016. Det er 

tilrettelagt for utbygging av til sammen 45 mål næringsareal av høy kvalitet med 

undersprengte tomter, vei og ledningsnett til tomtegrense.  

 

Oppføring av nybygg på Nedmarken for Arbeidsinstituttet avd. Midtfylket er igangsatt og 

ferdigstilles våren 2016. Det er inngått langsiktig leieavtale med Buskerud fylkeskommune. 

 

Anbud etablererveiledning for region Midt-Buskerud går ut mars 2016. Ordningen skal 

evalueres før eventuelt  nytt anbud lyses ut.  

 

Husleieinntekt fra Strand barnehage opphører i 2016. Kommunen har brukt beløp tilsvarende 

leia på vedlikehold slik at totalvirkning for kommunen vil likevel være null/positiv. 

Eiendommen legges ut for salg når drift i bygget er avviklet.  

 

Miljøvern 
Naturmangfold 

Kommunens naturtyperegistreringer er utdatert og mangelfulle, og det legges opp til 

ajourhold av registreringene og tilpasning til nye databaseverktøy i 2016.  

 

Vannmiljøforvaltning 

Tiltaksplanene for vannområdene i Modum er nå utarbeidet, og inngår i regional 

vannforvaltningsplan som vedtas ved årsskiftet 2015/2016. I perioden 2016-2021 skal 

tiltakene i tiltaksplanene gjennomføres, og spesielt innenfor kommunalteknisk område vil 

dette innebære betydelige oppgaver for kommunen. 

 

Det er forslag om å opprette prosjektstillinger for å ivareta kommunenes forpliktelser etter 

vannforskriften når det gjelder Tyrifjorden, Simoa og Drammenselva. Kostnaden kalkuleres 

til 523 000 kr og inneholder både prosjektledelse og overvåking. 105 000 kr av kostnaden kan 

føres mot VAR-området. Modum kommune har vært positive til dette tidligere, men det har 

vært en forutsetning at tiltaket ble finansiert av andre. Det er derfor ikke lagt inn i budsjettet 

for 2016. 

 

Forurensning 

Etter mange års forbedring av situasjonen ser det ut til at avfall på avveie er et tiltagende 

problem. Oppfølgingen av slike saker vil derfor gis høyere prioritet.  

 

Den norske kirke 
Kirkelig fellesråd ønsker å få økt bevilgningen i 2016 til 6,459 mill. kr. Dette er en økning i 

forhold til revidert budsjett 2015 på 199 000 kr som skal dekke følgende: 

 Regnskapsføring      20 000 
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 Lønn og pensjon     179 000 

 

Det budsjetteres med 6,459 mill. kr til Kirkelig fellesråd.  

 

Andre religiøse formål 
Tilskudd til andre livssyns- og trossamfunn budsjetteres på samme nivå som i 2015.  

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Sentraladministrasjonen omdisponerer kr. 100.000,- til andre formål, se punkt 9. 

 

- Kommunen skal videreføre satsning på lærlinger og det skal være minst en lærling pr. 

500 innbygger. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontakt med 

lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha et særlig ansvar for oppfølgning av 

lærlingordningen og lærekandidatordningen.  

 

- Det avholdes 3 møter på dagtid i kommunestyret i 2016. 

 

- Det legges til rette for strømming av møter i kommunestyret. 

 

- Modum kommune starter arbeidet med å bli godkjent som Fairtrade-kommune innen 

utgangen av 2016. 

 

- Modum kommune søker medlemskap i IKA Kongsberg. Eierskapet vil sikre 

kommunens arkiv behov og lukke dagens avvik. Man forventer en innsparing med 

denne løsningen i forhold til rådmannens forslag. 
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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 6,9 prosent. 

 

 
Videreutvikle et godt læringsmiljø og fortsette positiv utvikling innen grunnskolepoeng. 
 

Gjennom fokus på faktorer som påvirker elevenes læring og læringstrykk, skape bedre 
forutsetninger for å mestre videre skolegang. 
 
Måleindikator:  

 Elevundersøkelsens indikatorer for mobbing i skolen, støtte fra lærere og 
arbeidsro skal være over landsgjennomsnittet. 

 Bedre oppnådde grunnskolepoeng over tid. 

 
 

 
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:  

 Alle skolene skal benytte seg av opplegget med foreldreveiledning på 1., 4. og 8. 
trinn. 

 Foreldreundersøkelsen skal vise interesse og engasjement over landssnitt. 
 

 

 

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

grunnskolen, kombinert med lokale føringer av ulik karakter. Arbeidet koordineres og ledes 

fra undervisningskontoret. 

 

Kvalitetssikring av hvor godt skoler og barnehager følger lover, forskrifter, avtaleverk, 

sentrale og lokale planer, skal i 2016 ivaretas gjennom innføring av Rådmannens 

internkontroll (RIK) og dataverktøyet Kvalitetslosen.  
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I grunnskolen innføres et eget «System for kvalitetsutvikling av skolene i Modum kommune», 

K sak 92/14, for å kvalitetssikre oppfølging av lov og forskrifter og strategisk oppfølging av 

skoleresultater. 

 

 

4.2 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2013 2014 2015 2015

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Undervisning Utgift 286,7 302,5 285,2 291,382
Inntekt 46,4 48,9 39,5 39,185

Nettoutg 240,3 253,6 245,7 252,197  
 

Undervisningssektoren budsjetteres med 340,79 årsverk i 2016.  

 

Hovedtrekk for undervisningssektorens budsjett 2015: 

 

 Videreføring av innsparingstiltak fra 2015: 

o Løkkeveien barnehage ledes av styrer ved Kroka barnehage, 400 000 kr 

o Reduksjon av styrket tilbud til førskolebarn, 1 700 000 kr 

o «Læring om næring» utgår, 140 000 kr 

o Polen-tur utgår, 600 000 kr 

o Reduksjon i kompetanseutvikling grunnskole, 100 000 kr 

o Reduksjon bemanning grunnskole/SFO, 4 800 000 kr 

 

 Nye endringer i 2016 

o Vikarmidler til barnehager økes med 1 000 000 kr 

o Likeverdighet mellom offentlige og ikke-offentlige barnehager 

o Harmonisering med statens ordning for redusert barnehagepris og gratis 

kjernetid 

o Økning av kostnader til refusjoner for barn i barnehage i andre kommuner 

o Økning av kostnader til refusjon for elever i skoler i andre kommuner 

o Innføring av ekstra time naturfag på mellomtrinnet 

o Reduksjon i kostnader til leasing av PC’er, økning til lisenser av fag- og 

støttesystemer. Det varsles gjennomgang av dette i 2016. 

o Fortsatt fokus på utviklingsområder i Modumskolen 

 LP-modellen 

 Kompetanseutvikling i skolen 

 Tilpasset opplæring 

o PPT opprettholder tilnærmet samme aktivitetsnivå, til tross for noe reduksjon 

o I SFO utredes gruppestørrelser. Satsene beholdes på samme nivå (prisjustert). 

 

4.3 Tjenesteområdets drift 

 

Undervisningssektorens driftsbudsjett fordeles slik på tjenesteområdene:  
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FUNKSJONER Bud. 2015
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 492 492 92
120 Administrasjon 3 873 202 3 671 4 262
121 Forvaltning eiendom 601 601 634
201 Førskole 90 779 12 738 78 041 68 462
202 Grunnskole 139 421 11 947 127 474 127 907
211 Styrket tilbud førskolebarn 11 209 302 10 907 13 011
213 Voksenopplæring 11 630 4 862 6 768 5 993
215 Skolefritidstilbud 10 012 8 155 1 857 2 652
221 Førskolelokaler og skyss 3 349 88 3 261 3 175
222 Skolelokaler 15 480 555 14 925 15 335
223 Skoleskyss 4 536 336 4 200 4 200
Sum sektor 291 382 39 185 252 197 245 723

Budsjett 2016

 

Administrasjon 
Undervisningskontoret har som følge av omorganisering, redusert antall årsverk med to. For 

2016 budsjetteres det med 4,2 årsverk. Det er i løpet av 2015 rekruttert ny undervisningssjef, 

barnehageleder og rådgiver til enheten.  

 

Førskole/Styrket tilbud til førskolebarn 
Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 

Dekningsgraden til de private barnehagene er justert for 2016 fra 98 til 100 prosent av 

kostnaden for en kommunal barnehageplass. Modum har ti private barnehager, tidligere har to 

av disse barnehagene hatt 100 prosent dekning.  

Samtidig foreslås det endringer i beregningen av tilskudd til pensjons – og kapitalkostnader 

for å gi bedre samsvar mellom kostnadene i de private barnehagene og tilskuddet de får fra 

kommunen. Innføring av et påslag for pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de 

kommunale barnehagene, og et differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser er 

signalisert. Endringen som er signalisert er innarbeidet i budsjettforslaget, men medfører noe 

usikkerhet da endringene ikke er kjent i sin helhet.   

 

Maksimalprisen for foreldrebetaling 

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme 

reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 655 kr per måned og 29 

205 kr  per år. Dette gjelder fra januar 2016 og er innarbeidet i budsjettet.  

 

Gratis kjernetid 

Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav 

inntekt vil også bli videreført. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 

kroner. Helårsvirkningen av denne nye ordningen er foreløpig ukjent, men oppjustert i 

budsjettet. 

 

Redusert foreldrebetaling 

Ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt videreføres kommende 

år. Denne ordningen ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 

prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 

486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Det har vært stor søknad i forhold til 

denne nye ordningen. Kostpenger betales i tillegg.  Søskenmoderasjonen fortsetter som 

tidligere med 30 prosent for barn nr. 2 og 50 prosent for de øvrige barna. 
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Ordningen om redusert foreldrebetaling er innarbeidet i budsjett for de kommunale 

barnehagene, der det er tatt utgangspunkt i makspris på hver enkelt enhet, med mulighet for å 

søke om refusjon av tapt inntekt på lik linje med de private barnehagene.  

De private har som tidligere rett til kompensasjon for tap av inntekter i forhold til redusert 

betaling. Vi forventer en økning i forhold til anmodninger om refusjon fra de private til denne 

ordningen. Det er tatt høyde for dette i budsjettet med å øke posten med 250 000 kr. Likevel 

er det knyttet usikkerhet til dette anslaget. 

 

Spesialpedagogisk hjelp 

Hjelp til barn som har rettigheter etter Opplæringsloven § 5-7 gis som enkeltvedtak på 

bakgrunn av sakkyndig uttalelse fra PP- tjenesten. Hjelpen kan gis i form av spesialpedagog, 

assistent eller andre spesifiserte tiltak. Den spesialpedagogiske hjelpen skal være gratis, det 

gis derfor en redusert foreldrebetaling i forhold til omfanget av tiltaket.  

Budsjettet holdes på samme nivå som inneværende år, men vil ha noen variasjoner ut fra 

barnas rettigheter. 

Den generelle styrkningen til barnehagene er redusert med 1,7 mill. kr, som helårsvirkning av 

innsparingene i sak 39/15. 

  

Vikar ved sykefravær i kommunale barnehager 

Det er i dette budsjettforslaget lagt inn 1 mill. kr til vikarer i de kommunale barnehagene.  

Barnehagene følger kommunal norm for bemanning som er 3 voksne på 9 barn under tre år og 

18 barn for 3 voksne over tre år. Noen av barnehagene har i tillegg utvidet sine barnegrupper 

for å imøtekomme barns rett til barnehageplass. Bemanningen fordeles utover dagen på tre 

ulike vakter i barnehagens åpningstid.  

 

Utgifter til barn med barnehageplass i andre kommuner 

Modum kommune har utfordringer med å kunne tilby alle som ønsker det en barnehageplass. 

Alle med rett til plass fikk oppfylt denne retten ved at vi blant annet utvidet noen av 

barnegruppene i de kommunale barnehagene. På det nåværende tidspunkt har vi 19 barn som 

bor i Modum, men som har barnehageplass i annen kommune. Denne plassen må refunderes 

til kommunen der barnet har barnehageplass. Vi har på det nåværende tidspunkt bare et barn 

som går i en barnehage i Modum kommune og bor i en annen kommune. Dette er innarbeidet 

i budsjettet. 

 

Grunnskole 
Redusert bemanning 

Helårseffekten av innsparingskrav vedtatt i sak 39/15 er på 4 800 000 kr. Dette blir tatt ut ved 

å redusere bemanning i skolene og SFO. Det drøftes løpende med rektorene hvordan dette 

skal løses for å oppnå anslått helårseffekt. 

 

Reduserte kostnader til ekskursjoner 

Helårsvirkning som følge av innsparingskrav i 2015, slår inn i 2016. Dette omfatter blant 

annet at Polen-tur avvikles, budsjett til ekskursjoner reduseres, og at leirskole legges om. 

Totalt beregnes dette til en reduksjon på 950 000 kr. 

 

Refusjoner knyttet til elever i andre kommuner 

Det er lagt inn kostnadsøkning på 250 000 kr i refusjoner til andre kommuner knyttet til 

elever fra Modum med skolegang i andre kommuner. Dette er en beregning basert på 

erfaringstall og på dialog med barnevernstjenesten. Det er knyttet usikkerhet til disse tallene. 

Det etableres god dialog mellom undervisningsetaten og barnevernstjenesten for å ha løpende 



29 

 

oversikt over situasjonen. I tillegg skal det utredes hvordan Modum kommune håndterer 

elever som ønsker seg elevplass i andre kommuner. Endringer av dette kan gi en effekt fra 

skoleåret 2016/2017, altså en effekt for fire måneder. 

 

Økt timetall naturfag på mellomtrinnet 

Som følge av Kunnskapsdepartementets realfagstrategi, økes timetallet i naturfag med én time 

for 5.-7. klasse. Dette medfører en økning av rammen på 201 000 kr. Dette fordeles ut til  

skolene når timeplanleggingen starter. 

 

IKT i skolen 

Utgiftene til leasing av PC’er reduseres som følge av at PC’ene er nedbetalt eller fases ut. 

Utgifter til lisenser knyttet til fag- og støttesystemer økes for grunnskolene med 100 000 kr. 

Dette som følge av inngåtte avtaler gjeldende for 2016. Det er behov for en gjennomgang av 

fag- og støttesystemer benyttet i undervisning, og om gevinstene av eksisterende lisenser tas 

fullt ut.  

 

Utviklingsområder: 

1. LP-modellen  

Modum kommune har, i samarbeid med Sigdal og Krødsherad kommune, innført LP. 

LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse, og er en samarbeidsmodell der 

personalet på skolen har en metodikk og et felles teorigrunnlag for å løse pedagogiske 

utfordringer. Forskning viser at LP-skoler blir bedre til å takle utfordringer, både når 

det gjelder læring og atferd. LP modellen er nå innført på fem av skolene i Modum. 

De to resterende vil starte i løpet av 2016. 

2. Kompetanseutvikling i skolen 

Utdanningsdirektoratet har, i samarbeid med universiteter og høyskoler, satt i gang en 

omfattende etterutdanning av lærere gjennom programmet «Kompetanse for kvalitet». 

I tillegg videreføres stipender for ukvalifisert undervisningspersonell og 

rektorutdanning. Det vil bli lagt vekt på å utnytte disse kompetanseprogrammene for å 

løse kompetanseutfordringer i Modumskolen. 

3. Tilpasset opplæring 

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. Det er en målsetting å øke kvaliteten 

på «god og variert fellesundervisning», slik at flest mulig av elevene deltar i det 

kollektive læringsfellesskapet. En omfordeling av ressurser fra spesialundervisning til 

god og variert fellesundervisning vil gi en ressursmessig gevinst som kommer flere 

elever til gode. 

 

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

tilnærmet samme aktivitetsnivå selv om rammen er tatt noe ned som følge av innsparinger fra 

sak 39/15. Det er et klart inntrykk at PP-tjenesten har blitt et robust fagmiljø som klarer å 

rekruttere dyktige fagpersoner til ledige stillinger. Medarbeidere har fått anledning til å ta 

videreutdanning og de fleste PP-rådgiverne har nå utdanning på masternivå. 

 
Voksenopplæring 
Mottakstilbudet for nyankomne elever i grunnskolen i regi av voksenopplæringen er 

videreført og videreutviklet inneværende skoleår. Minoritetsspråklige elever på barnetrinnet 

med lav kompetanse i norsk, får et ambulant tilbud fra voksenopplæringen på hjemskolen. 
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Elever på ungdomstrinnet mottar et utvidet undervisningstilbud i voksenopplæringens lokaler. 

Det er behov for løpende oppfølging av voksenopplæring knyttet til endringer i 

flyktningsituasjonen. Voksenopplæring er styrket med ett årsverk som følge av interne 

endringer. 

 

Skolefritidstilbud 
Modum kommune har et SFO-tilbud hvor prisen er lavere enn nabokommunene våre. Det ble 

lagt inn en prisøkning i 2015. I 2016 beholdes prisene på samme nivå. I sak 39/15 åpnes det 

for å øke gruppestørrelser fra 15 til 20 barn. Dette utredes videre. 

 

Skolelokaler 
Posten innebefatter utgifter til drift av skolebyggene, inkludert lønn til vaktmester. Rammen 

til skolelokaler økte med 644 000 kr i 2015. Økningen kom på renholdstjenester. Denne 

posten er redusert igjen for 2016 med 626 000 kr. 

 

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

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Driftsbudsjettet til Undervisningssektoren styrkes med kr. 3.328.000,-  

 

- Det avsettes kr. 400.000,- til disposisjon for hovedutvalget 

 

- Kommunen skal fortsette å holde fokus og satse på tidlig innsats i skole og i 

barnehager. Økt bemanning i grunnskolen styrkes med 2.000.000,-  rettet mot elever i 

1-4.klasse. 

 

- Det innføres prøveordning med skolefrukt til elever i 8-10 klasse, tre dager pr.uke. Det 

avsettes kr. 128.000,- til denne prøveordningen i 2016. Ordningen evalueres høsten 

2016 og legges frem for Hovedutvalget for undervisning. 

 

- Satsningen på etterutdanning av lærere skal også inkludere skolebibliotekarene. 

 

- Det utarbeides en analyse over behovet for læremidler i grunnskolen. 

 

- Det innføres friplass i barnehager for familier med brutto årsinntekt på under 3G. 

Brutto årsinntekt mellom 3G-4G reduseres plasskostnaden med 50%.  

Det avsettes kr.800.000,-  

 

- Utredning av «Kulturskoletimen». Formålet er å knytte skole og SFO tettere sammen 

med kulturskolen, idrett og frivillige aktiviteter. 

 

- Det er ønskelig at kommunen benytter lokal kunnskap innen Tegn til tale, slik at flere 

ansatte i kommunen vil kunne benytte og bruke dette i barnehager og skoler. 

 

- Utrede muligheten for samarbeid med nabokommunen om mottaksklasser med sikte på 

å styrke språkopplæringen blant innvandrere.  
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- Det forutsettes at øk rammetilskudd kr. 765.000,-  blir brukt til mer fleksible 

barnehageopptak. Vi ber om at det utredes praktiske og økonomiske konsekvenser av 

å innføre 2 barnehageopptak i året. 
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5 HELSE- OG SOSIALSEKTOR 
 

5.2 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. Ta i bruk nye saksbehandlingsrutiner og kriterier. 

 
Måleindikator: Overholde krav til saksbehandlingstid og revurdering av vedtak. 
 

  
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. 
Gjennomgang av tjenestetilbudet, og gjennomføre nødvendige endringer. Tverrfaglig samarbeid 
og samarbeid med 2. linjetjenesten. Se tjenestetilbudet innen rusomsorg og psykisk helse mer i 
sammenheng. Gjennomføre et kompetanseløft innen psykisk helse. 

Måleindikator: Modum kommune skal være på gjennomsnitt i Buskerud når det gjelder antall 
innleggelser i 2. linjetjenesten. 
 

 
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. Hovedhensikten er at innbyggerne får 
tilpassede tilbud lokalt og at innbyggerne får hjelp tidligere for om mulig å unngå andre mer 
ressurskrevende tiltak. Viser til K-sak 082/14 – Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og 
familier i et folkehelseperspektiv.   
 
Måleindikator: Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp på NAV skal være under 10 prosent. 
 

 
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 hverdagsrehabilitering og øvrige tiltak på 
Frydenberg, Frisklivssentralen («Ut på tur»). Implementering av tankegangen i øvrige avdelinger. 
 

Måleindikator: Stabilisere andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85 prosent.  
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5.3 Sektorens driftsramme 

SEKTORENS DRIFT 2013 2014 2015 2016

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

1.3 Helse og sosial Utgift 417,1 457,6 408,3 424,877
Inntekt 99,4 113,3 99,6 101,441

Nettoutg 317,7 344,3 308,7 323,436  
 

Helse- og sosialetaten har i 2016 en netto driftsramme på 323,4 mill. kr. Det budsjetteres med 

413 årsverk, inklusive engasjementer. 

 

Endring i årsverk i forhold til opprinnelig budsjett 2015 består i hovedsak av: 

 Ekornstua avlastningshjem økning på 1,9 årsverk. 

 Endring Geithusberga bofellesskap reduksjon på ca. 3 årsverk. 

 Flyktningetjenesten styrket med 1 årsverk. 

 

Modum kommune har hatt en svært høy andel med heldøgnplasser i forhold til andre 

kommuner (Kostra). Nedleggelse av Åmot bofellesskap og endring i Geithusberga 

bofellesskap vil gjøre utslag på Kostra-tallene for 2016 når det gjelder dekningsgrad. 

Begge disse endringene er gjort i 2015, og vil få full helårseffekt i 2016. Denne endringen vil 

ikke påvirke antall sykehjemsplasser. 

 

Hovedtrekk for helse- og sosialsektorens budsjett 2016: 

 

 Videreføring av innsparingstiltak fra 2015: 

o Økt vederlagsbetaling på Modumheimen, 700 000 kr 

o Endring tjenester brukere, 1,8 mill. kr 

o Funksjonstillegg instruktør lærling, 200 000 kr 

o Reduksjon i ø-hjelpsplasser, 500 000 kr 

o Hverdagsrehabilitering, 300 000 kr 

o Økte egenbetalinger  

o Katfos, 300 000 kr 

 

  Nye endringer i 2016: 

o Fra 2016 er det et pålegg til kommunene om å drifte kommunale akutte 

døgnplasser.  

o Videre oppfølging av 10 pkt. liste i barnevernet. Ny brukerundersøkelse høsten 

2016.  

o Videre fokus på samarbeid mellom ulike avdelinger og etater i forhold til 

innsats for barn og unge. 

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

å unngå økte variable lønnsutgifter. 

o Etablering av en felles tiltaksenhet innen pleie- og omsorgstjenester, alle 

saksbehandlere lokalisert på samme sted. 

o Kvalifiseringsordningen og økonomisk sosialhjelp er redusert med 1,7 mill.kr  i 

forhold til opprinnelig budsjett 2015.  

o Styrking av Flyktningetjenesten på grunn av økt bosetting og flere på 

introduksjonsordningen, styrket med 2,2 mill. kr. 

o Avsatt 1 mill. kr ekstra til vikarlønn i etaten  

o Vikarbudsjettet på Modumheimen er økt med 1,2 mill. kr 
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o Flere med behov for avlastning, Ekornstua økt med 1,9 årsverk  

o Gjennomføring av omlegging innen Tun Funksjonshemmede K-sak 51/14. 

Innlemming av treningsboligene i ordinær drift i Skolegata. 

 

Tiltak som er planlagt i 2016 innebærer en videreføring av innsparingstiltak fra tidligere år. 

Det vil fortsatt være nødvendig med tiltak for reduksjon av variable lønnsutgifter. Vedtatte 

tiltak i tertialrapporter må videreføres.   

 

Kompetanse  

 

HS-sektoren satser på økt kompetanse på alle virksomheter og mindre bruk av ufaglærte for 

2016.  

Regjeringens omsorgsplan for 2015 -2020 omfatter viktige tiltak for å styrke kvaliteten og 

kompetansen i omsorgstjenestene. 

 

I Meld. St. 29 «Morgendagens omsorg» i kap. 5.5.1-3, er det lagt til rette for at kommunene 

skal kunne øke deres kompetanse og heve det formelle utdanningsnivå for å følge opp 

samhandlingsreformens intensjoner og forberede en framtid for rask kapasitet. Det legger 

også til rette for at de kommunale omsorgstjenestenes eget kunnskapsgrunnlag skal styrkes, 

dette via forskningsbasert kunnskap.  

 

Statsbudsjettet 2016 vil legge videre føring for støtte for kommuner som etterutdanner 

helsefagpersonell, spesielt innen rehabilitering, habilitering, miljøterapi, geriatri, gerontologi, 

palliasjon og demens.  Regjeringen ønsker også å heve kompetansen på innovasjon og 

utvikling , samt innføring og bruk av velferdsteknologi. 

 

Bemanningssentral  

 

I løpet av 2015 vil bemanningssentralen være inne i alle avdelinger med heldøgndrift . Det 

blir startet en gjennomgang av turnus innenfor alle virksomheter hvor lederen av 

bemanningssentralen skal medvirke.  

Etaten vil legge ytterligere fokus på å øke gjennomsnittlig stillingsbrøk. Deltakelse i 

prosjektet «Nytt blikk» vil være et verktøy for å oppnå dette.  
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5.4 Tjenesteområdenes drift 

Helse- og sosialsektorens driftsbudsjett fordeles slik på tjenesteområdene:  

 

FUNKSJONER Bud. 2015
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 96 96 96
120 Administrasjon 8 877 1 631 7 246 6 149
121 Forvaltningsutg. i eiendomsforv. 419 419 397
232 Forebygging, helsestasjon 12 129 1 572 10 557 10 810
233 Annet forebyggende helsearbeid 8 702 3 470 5 232 2 838
234 Aktivisering eldre og funk.h. 7 530 446 7 084 7 280
241 Diagnose, behandling, rehab. 21 998 1 930 20 068 16 980
242 Råd, veiledning og sosial 6 293 1 045 5 248 6 505
243 Tilbud til personer med rusprobl. 2 376 600 1 776 186
244 Barneverntjeneste 13 360 7 527 5 833 6 194
251 Barneverntiltak i familien 2 601 1 002 1 599 1 470
252 Barneverntiltak utenfor familien 30 235 6 924 23 311 23 881
253 Pleie, omsorg,hjelp i institusjon 108 318 31 643 76 675 68 821
254 Pleie, omsorg hjelp i hjemmet 167 597 40 936 126 661 125 986
261 Institusjonslokaler 4 410 900 3 510 3 541
275 Introduksjonsordning 7 230 60 7 170 5 337
273 Kvalifiseringsordning 4 361 4 361 4 785
281 Økonomisk sosialhjelp 17 390 800 16 590 17 390
285 Tjenester utenfor ordinært kom.tj 955 955 0 0
Sum sektor 424 877 101 441 323 436 308 646

Budsjett 2016

 

Administrasjon 
I 2016 vil alle saksbehandlerne for pleie- og omsorgstjenester bli organisert i en felles enhet, 

Tildelingsenheten. Koordinerende enhet vil høre inn under her. To årsverk er overført til 

sentraladministrasjonen som følge av omorganisering. 

 

Fra 01.01.2016 organiseres driften av kantina på rådhuset inn under sentralkjøkkenet. 

Budsjettet er flyttet fra sentraladministrasjonen til helse- og sosialetaten. 

 

Forebyggende helsearbeid 
Samarbeidsprosjekter sikres videre utviklingsmuligheter. Det skal iverksettes årlig nye 

folkehelsesatsninger. 

  

Helsestasjon 

Statsbudsjettet signaliserer en styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen 

styrkes med 75 prosent fast stilling som vil brukes til tettere oppfølging av barn og unge. 

 

Det interkommunale LIST-prosjektet i Midtfylket, angstmestringskurs for 

ungdomsskoleelever, er en hovedsatsning også i 2016. I videregående skole satser 

skolehelsetjenesten på utviklingsprosjekter Elevtjenesten.no og GREP (mestringskurs for 

ungdom).  

Samhandlingsreformen innebærer en forventning om større og raskere kommunal innsats 

både innen fysisk og psykisk helse. Nye retningslinjer for barselomsorgen gir kommunen nye 

oppgaver på grunn av tidligere innsats.  



36 

 

 

Prosjektet “Rask psykisk helsehjelp”, etablert våren 2013, videreføres og får fortsatt 1 mill. kr 

i statstilskudd i  2016. Regjeringen har gitt ekstra bevilgning på 400 millioner kr for å styrke 

rus- og psykisk helsearbeidet. 500 000 kr av denne bevilgningen brukes til Rask psykisk 

helsehjelp.   

 

 

Frisklivssentralen (FLS) 

Frisklivssentralen Modum har posisjon som en betydelig utviklingsaktør innen forebyggende 

helsearbeid. I tillegg til videreutvikling av basistilbudet, er det igangsatt nye prosjekter i 2015. 

Frisklivskurs for ungdom som mottar NAV-stønad, Ernæringsløft Buskerud, Fritid 123, 

Friskliv og mestring Modum Sigdal Krødsherad, samt prosjektstilling psykolog.  

Prosjektene videreføres i 2016. 

 

Fritid 123 er en omlegging av støttekontaktordningen. Leder er ansatt i en prosjektstilling. 

Det er vedtatt en økning på godtgjøringen til fritidskontaktene fra 100 kr til 145 kr pr. time. 

Ny organisering av tjenesten, legger vekt på at små grupper av brukere gjør planlagte 

aktiviteter sammen med fritidskontakten. Det er en forventning om at drift vil være på samme 

nivå som i 2015. 

 

Kommuneoverlege 

Det budsjetteres med en økning i ressursen til kommuneoverlege i 2016.  

 

Barnevern 
Midt-Buskerud barneverntjeneste har et svært utfordrende år så langt i 2015. Dette skyldes 

høyt sykefravær og medarbeidere i permisjon. Manglende kapasitet til iverksetting og 

oppfølging av nødvendige tiltak innen frist har preget hverdagen i tjenesten. Dette har bidratt 

til frustrasjoner og klager hos enkelte av våre brukere. Barneverntjenestens budsjett for 2016 

er lagt på samme nivå som budsjett for 2015.  

 

Så langt i 2015 ser det ut som om behovet har stabilisert seg på 2014-nivå. Selv om antall 

barn under omsorg er stabilt, er dette ikke de samme barna. I første halvår 2015 har flere barn 

fylt 18 år, noen er tilbakeført til foreldrene sine og noen er adoptert av fosterforeldrene. Nye 

barn har flyttet i beredskapshjem, i fosterhjem eller på institusjon. I forhold til barn med 

hjelpetiltak er det også slik at arbeid i noen familier avsluttes eller overtas av andre instanser 

og nye barn/familier kommer til.  
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MODUM KOMMUNE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. halvår 

Antall meldinger 150 191 203 214 184 82 

Antall avsluttede 

undersøkelser  

75 122 149 137 120 

 

75 

Barn med hjelpetiltak  81 86 103 99 115 114 

Av disse; barn plassert 

frivillig utenfor hjemmet  

6 7 3 10 11 8 

Barn under omsorg/ 

plassert utenfor hjemmet 

(inkl. akuttvedtak) 

17 30 38 44 48 49 

Antall barn i tiltak totalt 98 116 141 143 163 163 

 

 

Pleie og omsorg, hjelp i institusjon  
 

Tun Modumheimen 

Budsjettet for 2016 er styrket med 1,2 mill. kr til vikar, og er basert på uendrede 

driftsforutsetninger med til sammen 78 plasser på Modumheimen og 16 plasser i Furulund 

bofellesskap. 

 

For å møte kravet til økt faglighet vil det fortsatt være behov for å øke andelen av sykepleiere, 

og fra 2016 vil det også være et mål om kun å benytte fagutdannede vikarer. Virksomheten vil 

satse på fagutvikling gjennom internopplæring og studiegrupper , samt å omdisponere deler 

av vakant stilling som husøkonom til en fagressurs for virksomheten.    

 

Gjennom læringsnettverket Nytt Blikk vil det være fokus på å øke stillingsandelen til 

fagansatte og høyskoleutdannede. Det vil bli gjennomført pilotprosjekter med økt 

grunnbemanningen ved at vikarkostandene reduseres tilsvarende. Målet er bedre tjeneste, 

lavere sykefravær og lavere driftskostnader. 

 

Det planlegges å gjøre Modumheimen til et «Livsglede sykehjem». Dette er en årlig nasjonal 

sertifiserings-ordning som innebærer økt samarbeid med frivillige, og vil bidra til økt 

livsglede hos beboerne. 

 

Frydenberg 

Tilbudet på Frydenberg videreføres som tidligere år. Dette er med på å sikre god pasientflyt 

og mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. 

Det er etablert faste samhandlingsmøter med saksbehandlerenheten og med mestringsenheten.  

I forhold til lærings- og mestringstilbud er Frydenberg med i et interkommunalt prosjekt med 

frisklivsentralene i Modum, Sigdal og Krødsherad.  

 

Ekornstua bo/avlastning 

I 2016 økes behovet for økt avlastning, samt permanent bolig for flere ungdommer fra og med 

januar. Dette medfører en økning på 1,9 årsverk i tillegg til ekstra midler som ble overført i 

2015.  

 

Sentralkjøkken 

På grunn av økte innkjøpspriser og volum, foreslås det en mindre økning i betaling for mat.  



38 

 

 

Sentralkjøkkenet vil videreføre fokuset på matglede og ernæring som ble startet høsten 2015 

med deltakelse i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk». Det tverrfaglige samarbeidet med 

pleiepersonellet i alle virksomhetene skal prioriteres med mottoet «ingen mat gir næring før 

den er spist»! 

Sentralkjøkkenet ser nytten av jobbrotasjon og at personalet er fleksible slik at det ved 

sykdom/ferie kan omdisponeres personell på kort varsel.  

     
 

Pleie og omsorg, hjelp i hjemmet 

 

Hjemmetjenesten nord og sør 

Det planlegges innføring av velferdsteknologi i hjemmetjenestene.  

Det finnes ulike typer sensorer som kan kobles til trygghetsalarmen. Dette kan for eksempel 

være dørsensorer, digitale kameraer for nattilsyn, GPS for demente, passive alarmer, 

medisinske alarmer og flere tiltak. Etter en helhetsvurdering vil det bli satt sammen ulike 

«trygghetspakker» tilpasset pasientenes individuelle behov. 

Velferdsteknologi vil være et ledd i å kunne møte morgendagens utfordringer når tjenesten får 

flere eldre å ivareta. Dette uten å måtte øke behovet for bemanning tilsvarende. 

Det blir utarbeidet egen sak for politisk behandling vedørende innføringen av 

velferdsteknologi. I investeringsbudsjettet er det avsatt 500 000 kr årlig til formålet. 

 

Hjemmetjenesten må fortsatt søke å ansette flere med treårig utdanning på grunn av de økte 

krav som stilles til tjenesten. Tjenesten betjener stadig flere yngre brukere med omfattende 

behov. 

 

Tun funksjonshemmede 

Kostnaden på kjøp av private og kommunale BPA-ordninger er beregnet til 25 mill. kr og vil 

ligge på samme nivå i  2016 som i 2015. Av disse drifter kommunen tre BPA-ordninger og en 

ordning hvor bruker selv er selvstendig næringsdrivende. Disse er beregnet til 4,6 mill. kr  i 

2016. 

 

Badeveien A  

Arbeidet med å se på alternative bo og tjenestetilbud  til enkelte brukere, har ført til en 

reduksjon på 1,5 årsverk i Badeveien A og C. I budsjett for 2016 er reduksjonen tatt med for 

hele året. 

 

Skolegata bofellesskap 

I Skolegata bofellesskap er det planlagt og gjennomført flere flyttinger av brukere , 

hovedsakelig innfor Skolegata.  Begrunnelsen for disse endringene har vært en mer 

hensiktsmessig og forsvarlig  bruk av boligmassene. Det er lagt vekt på brukerens 

funksjonsnivå, redusere bruken av mindre funksjonelle lokaler, bemanningssituasjonen og 

nye krav om brannsikkerhet.  

Omorganiseringen har strukket seg over lang tid, fordi flere av leilighetene har hatt et stort 

behov for oppussing. Bruk av nye leiligheter (treningsboliger) vil omdisponeres til Skolegata 

og vil brukes permanent til brukere i tunet.  
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Stadionveien/ambulerende tjenester 

Bofellesskapet reduserer bemanningen med 1 årsverk fra og med 5. oktober 2015. 

Nattbemanning er redusert fra aktiv til hvilende vakt på alle hverdager. Det er kjøpt inn bil til 

ambulerende tjenester, utgifter til drift av bil er lagt inn i budsjett for 2016. 

 

Tun Geithus 

Det er planlagt å ta i bruk underetasjen på Geithus bo- og dagsenter til et bofellesskap. Det 

blir endringer i bemanningen på Geithus bo- og dagsenter og Geithusberga.  Katfos 

aktivitetssenter vil ha tilhold i fellesarealene på Geithusberga bofelleskap frem til nytt 

aktivitetssenter står ferdig i løpet av 2016. 

 

NAV – Sosialtjenesten 
Det er varslet en økt arbeidsledighet i 2016. Dette kan føre til et økt press på sosialhjelp. 

Budsjettet er redusert i forhold til opprinnelig budsjett i 2015. Dette kan forsvares med et 

betydelig mindreforbruk så langt i 2015. 

 

NAV forventer å få tilskudd også i 2016 til prosjektet barnefattigdom, samt til kommunalt 

rusarbeid. Søknadene blir imidlertid ikke avgjort før på vårparten i 2016. Det er derfor 

ønskelig å videreføre begge prosjektstillingene ved nyttår. Midlene til prosjektet angående 

barnefattigdom varer frem til utpå høsten 2016.  

For kommunalt rusarbeid er midlene kun gitt foreløpig ut 2015. NAV ønsker derfor å ha en 

person i denne stillingen de første i månedene i 2016 i påvente av ny søknad. Det betinger 

imidlertid et overforbruk noen måneder, som blir etterbetalt når midlene etter all 

sannsynlighet kommer. Det ville være uhensiktsmessig å skulle avslutte et prosjekt, for så å 

lyse ut etter folk på nytt kun noen få måneder senere. 

  

Flyktningetjenesten 
 

Modum kommune ble tidlig i august anmodet om å bosette 33 flyktninger i 2016, men etter 

den tid har flyktningstrømmen eksplodert og ny anmodning fra IMDI er varslet. Utviklingen 

er nå uforutsigbar i forhold til hvordan Modum kommune berøres. Eventuell oppretting av 

mottak vil gi utfordringer.  

 

Ved økt bosetting økes også utgifter til introduksjonsstønad, etablering, husleie osv. Utgiftene 

er avhengig av mange variabler, som blant annet hvem som bosettes (familier, enslige, 

voksne) og ikke minst når på året de kommer. I forbindelse med økt bosetting over flere år har 

Flyktningetjenesten fått tildelt et årsverk i 2016, men med en vesentlig økt bosetting må 

bemanningen gjennomgås på nytt. 
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6 KULTURSEKTOR  
 

6.2 Mål for kultursektoren 

 

Mål for kultursektoren 
 
Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. 
 
Virksomhetene fører besøksstatistikk basert på faktisk solgte billetter og/eller registrerte besøk. 
 
Måleindikator: Øke antall besøkende/betalende fra 250 000 til 270 000 personer. 
 

 
Modum kommune skal ha en kulturplan 
 
Måleindikator: Planprogram for kulturplanen skal være ferdig i 2016. Kulturplanen skal være 
ferdig i 2017. 

 

 
Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, 
grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen.  
 
Måleindikatorer: «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning» skal implementeres i 
kulturskoledriften. 
 

 

6.3 Sektorens driftsramme  

SEKTORENS DRIFT 2013 2014 2015 2016

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

 Kultur Utgift 42,1 43,7 40,2 36,233
Inntekt 15,3 14,7 12,6 13,127

Nettoutg 26,8 29,0 27,6 23,106  
 

Det budsjetteres med 29,85 årsverk i kultursektoren. 

 

Hovedtrekk i budsjettet for 2016: 

 

 Videreføring av innsparingstiltak i 2015: 

 

o Bemanningsreduksjon  

 50 prosent sekretærstilling 

o Utgiftsreduksjon 

 Disposisjonspost hovedutvalg kultur 200 000 kr 

 Reduksjon tilskuddsordninger 155 000 kr 

 Omlegging til delvis dugnadsbasert utleie av skolelokaler 250 000 kr 
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o Inntektsøkning 

 Økte leieinntekt Modumhallen 50 000 kr 

 Økte inntekter Furumo svømmehall 190 000 kr 

 Økt elevbetaling kulturskolen 90 000 

 

 Nye endringer 2016 

o Økt tilskudd til Modums Blaafarveværk som konsekvens av statsbudsjettet – 

240 000 kr 

o Nedleggelse av Åmot filial – besparelse på 150 000 kr (halvårsvirkning) 

o Innføre betaling for bruk av skolerom på kveldstid for faste leietakere som ikke 

ønsker å utføre tilsyn på dugnad, samt sporadiske leietakere. 

 

 

Kultursektoren har mange ansvarsoppgaver. Administrasjonen opplever, med reduserte 

rammer og samtidig økte forventninger hos lag/foreninger om økt 

engasjement/oppfølging/støtte, behovet for å sette sektorens arbeide inn i et vedtatt planverk 

for å prioritere satsingsområder. Derfor ønsker sektoren i 2016 å starte arbeidet med en 

kulturplan. Det forutsettes at arbeidet gjennomføres innenfor etatens egne rammer. Arbeidet 

forventes å være ferdig i 2017. 

 

6.4 Tjenesteområdenes drift  

 

 

FUNKSJONER Bud. 2015
1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift

100 Politisk styring 421 421 267
120 Administrasjon 937 13 924 5 176
121 Forvaltningsutg. I eiendomsfov. 15 15
202 Grunnskole 268 293 -25 -4
231 Aktivitetsilbud barn og unge 2 625 262 2 363 2 313
234 Aktivisering eldre og funk.h. 863 522 341 328
370 Bibliotek 4 411 1 548 2 863 2 932
373 Kino 1 450 995 455 349
375 Museer 2 313 2 313 1 863
377 Kunstformidling 45 45 70
380 Idrett 9 444 5 900 3 544 3 458
381 Kommunale idrettsbygg 3 399 1 075 2 324 2 489
383 Musikk- og kulturskoler 4 861 1 226 3 635 2 569
385 Andre kulturaktiviteter 4 885 1 277 3 608 4 405
386 Kommunale kulturbygg 296 16 280 349
Sum sektor 36 233 13 127 23 106 26 564

Budsjett 2016

 

 

Administrasjon 
Servicetorg, dokumentsenter og politisk sekretariat blir flyttet fra kulturetaten til 

sentraladministrasjonen. Dette er en av konklusjonene i prosjektet for organisering av 

kommunenes administrative oppgaver. 
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Grunnskole (Kulturell skolesekk) 
Revidert handlingsplan ble vedtatt i 2015 og vil bli implementert i tilbudet i 

økonomiplanperioden. 

 

SelfieModum videreføres og utvikles til også å omfatte samarbeid med Blaafarveværket. 

 

Aktivitetstilbud barn og unge 
Sommergøy videreføres i 2016. Egenandel 1 500 kr. 

 

Ordning med opplevelseskort for barn/ungdom evalueres høsten 2015. Videreføring av 

ordningen vil bli presentert i egen sak etter evaluering.  

 

Ungdomshuset er godt besøkt. Målet er å opprettholde besøket på nivå med 2015. 

Utekontakten viderefører det oppsøkende arbeidet.  

 

Aktivisering (Frivilligsentral) 
Det budsjetteres med samme driftsnivå som i 2015.  

 

Bibliotek 
Driftsnivået blir som i 2015. Det foreslås å legge ned Åmot bibliotekfilial fra 1. juli 2016. 

Besparelse på 150 000 kr (halvårsvirkning) er innarbeidet i budsjett. 

 

I 2016 satses det videre på å utvikle Midtfylkesbibliotekene i tråd med ny biblioteklov. Det 

søkes prosjektpenger for ytterligere oppgradering av bibliotekrommene til debatt- og 

folkemøtearenaer. Selvbetjentløsning videreutvikles i alle enheter. Det arbeides videre for å få 

alle barnehager i Modum med på tilbudet om barnehagebibliotek, og skolebibliotektilbudet 

videreutvikles i ly av prosjekt «Bedre læring med biblioteket på laget». 

 

Målsetting for 2016 er 30 000 besøk på biblioteket i Modum. 

 

Kino 
Driftsnivået er planlagt som i 2015. Det har ikke vært prisøkning på kino siden 2013. Modum 

kino merker sterk konkurranse fra omliggende kinoer og mener det er viktig å holde 

konkurransedyktige priser i forhold til andre kinoer. Derfor foreslås ingen økning av priser i 

2016. 

 

Målsetting om 10 000 besøk på kino. 

 

Tilskudd til museer 
Tilskuddet til Modums Blaafarveværk økes i tråd med statlige overføringer. For Modum blir 

dette 240 000 kr (60/40 fordeling stat/region). 

For Krøderbanen foreslås samme tilskudd som 2015. 

 

Kunstformidling 
Tilskudd til Buskerud teater er innarbeidet i budsjett. Kulturetaten vil ha en dialog med 

Buskerud teater om drift/organisering før en vurderer videre støtte til institusjonen.  Mulig sak 

om dette i 2016. 
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Det foreslås å opprettholde støtten til konserter på Modum Bad. 

 

 

Idrett 
Arbeidet med rullering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet startet i 2014. 

Arbeidet sluttføres i 2016.  

 

Avtale om leie av Flying-Team hallen er reforhandlet/forlenget høsten 2015. I ny avtale 

dekker leien også ny fotballhall. Leiebeløp er på 2015-nivå. 

 

Furumo svømmehall 

Det er lagt opp til drift på nivå med 2015 med videreføring av åpningstider og servicenivå, og 

fortsatt fokus på gode tilbud og aktiviteter for barn og unge. Billettpriser ble økt høsten 2015, 

det er derfor ikke forslag om økning i budsjett 2016. 

 

Kapasiteten for å tilby kurs og gruppeaktiviteter er god. Tilbudet gir økte inntekter til 

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

personale og anlegg. Etablerte samarbeid med Frisklivssentralen, pensjonistforeningene og 

andre frivillige lag og foreninger videreføres.  

 

Målsetting er 80 000 besøkende i Furumo svømmehall. 

 

Kommunale idrettsbygg 
Modumhallen drives videre som i 2015, med mye aktivitet (økt håndballaktivitet i Modum de 

siste årene) og meget nøktern drift.  

 

Kulturskole 
I 2016 skal kulturskolen gi tilbud både i egne lokaler og i grunnskolene i kommunen. Nye 

tilbud fra skoleåret 2015/16 er vokalgruppe, juniorkor og storband. 

 

Høsten 2015 gir kulturskolens 10 lærere undervisning i musikk og klassisk ballett til 191 

elever, to korps med til sammen 37 korpsmusikanter har dirigent fra kulturskolen. 

Kulturskolens venteliste teller 85 barn.  

 

Økt elevavgift for musikkundervisning ble innført fra august 2015. For dans vil elevavgiften 

være uforandret. Det forutsettes i budsjett at kostpris for dans videreføres. 

 

Andre kulturaktiviteter 
Støtte/gaver til andre organisasjoner 

Støtteordninger opprettholdes på 2015-nivå. Driftsstøtte til lag/foreninger er redusert i 

forbindelse med innsparingssak (støtte til voksenorganisasjoner faller bort). 

Fra korpsene i Modum er det kommet henvendelse om økt støtte til spilling på 17. mai. 

Korpsene ønsker 6 000 kr for spilling på 17. mai. Kultursektoren vil ta initiativ til en dialog 

med korps for å se på alternativ organisering av aktivitet i tilknytning til 17. mai-spilling. 

 

Kulturhus 

Det planlegges på samme driftsnivå som i 2015. Andelen lokale arrangementer forventes å 
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øke. Det foreslås ingen prisøkning. 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. 

 

Modum kommune vil satse mye på å beholde Riksteateret som samarbeidspartner i årene 

framover. Like viktig er det å videreføre det gode samarbeidet kulturhuset har med lokale og 

regionale aktører. 

 

Målsetting er 19 000 besøk i Modum kulturhus 

 

Allment kulturarbeid 

Tilskudd til drift av foreninger endres ikke, bortsett fra driftstilskudd til voksne som ble 

vedtatt fjernet i innsparingssak sommer 2015. 

 

Arbeidet med kulturminneplan hadde oppstart i 2014. Arbeidet er planlagt sluttført i 2016. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 39/15 at tilsyn i forbindelse med bruk av skoler på kveldstid 

skulle gjøres dugnadsbasert. Dette er iverksatt på noen skoler, mens det på andre skoler er 

utfordringer i forhold til nøkkelsystemer, alarmsoner og brannsikkerhet.  Ordningen med 

ansatt tilsynsvakt videreføres delvis til dette er avklart.  

 

Det er foreninger som ikke ønsker å utføre tilsyn på dugnad, men de vil gjerne bruke rom på 

skolene.  Dette gjelder både faste og sporadiske brukere. Dette kan løses ved at man innfører 

betaling for bruk av skolerom på kveldstid for de som ikke ønsker å utføre tilsyn på dugnad, - 

100 kr. pr time. Dette utgjør om lag 50 prosent av lønnen til tilsynsvakten, og er det samme 

som betales til de lag og foreningene som utfører tilsyn på dugnad. 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

Driftsbudsjettet til Kultursektoren styrkes med kr. 455.000,-  
 

- Samtlige tilskuddordninger innenfor kultursektoren revideres i løpet av 2016 

 

- Det avsettes kr. 355. 000,- til disposisjon for hovedutvalget 

 

- Lag og foreninger kan søke hovedutvalget om tilskudd. 

 

- Det opprettholde gratis utlån av kommunens anlegg som vesentlig brukes av barn og 

ungdom. 

 

- Utredning av «Kulturskoletimen». Formålet er å knytte skole og SFO tettere sammen 

med kulturskolen, idrett og frivillige aktiviteter. 

 

- Det overføres kr.100.000,- fra Sentraladministrasjonen, til frivillig arbeid som rettes 

mot integreringstiltak for flyktninger 
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7 TEKNISK SEKTOR  
 

7.2 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 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:  

 Nye tomter i etappe to i Mælumenga legges ut for salg i 2016. 

 Infrastrukturarbeidene for 1. etappe i Vikersund sentrum nord skal være klare til 

01.07.2018. 

 Infrastrukturarbeidene på Nedmarken skal være klare innen 01.07.2016. 

 

Energieffektiviseringstiltak og CO 2 reduksjon i kommunale formålsbygg  

Det utarbeides et konkurransegrunnlag for inngåelse av energisparekontrakt i kommunale 
formålsbygg i 2016. Gjennomføringsmodellen benevnes som Energy Performance Contracting 
(EPC energisparemodell). Den er standardisert etter NS 6430. Energisparekontrakter og 
metoden går ut på å planlegge og gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger og andre 
anlegg. En energientreprenør står for arbeidet. Energientreprenøren avtaler en gitt besparelse 
med oppdragsgiveren og dette kontraktsfestes.  

Målindikator:  

1)  Etter gjennomført EPC-kontrakt, skal samlet energiforbruk i kommunale formålsbygg være 

redusert med minimum 30 prosent i forhold til målt energiforbruk i 2012. Klimaet i Modum 

var i 2012 et statistisk normalår. 
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2)  Energisparetiltak skal ha en bedriftsøkonomisk inntjeningstid på maksimalt 10 år. 

3)  Drivstoff til eksisterende oljekjeler konverters fra mineralsk fyringsolje til bioolje innen 

utgangen av 2017. Utslipp fra oljekjelene vil være klimanøytrale ved utgangen av 2017.  

Hverdagsturen skal være lett tilgjengelig langs gang- og sykkelveier og stier/løyper i 
nærområdene 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen. Dette prioriteres gjennom utbygging 
av gangveier og tilrettelegging av turstier/skiløyperder folk bor. 

Måleindikator:  

 Gang- og sykkelveien langs Badeveien skal stå klar innen utgangen av 2018. 

 I 2016 skal 40 stier i nærmiljøet være skiltet, og avtaler om vedlikehold skal være inngått 
med lag og foreninger. 

Når det er tilstrekkelig snø, skal lysløyper og andre skiløyper kjøres opp i bygda og på Øståsen. 

 

7.3 Sektorens driftsramme 

 

SEKTORENS DRIFT 2013 2014 2015 2016

Mill. kr Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

 Teknisk Utgift 90,6 95,5 93,7 92,853
Inntekt 70,6 71,7 76,2 73,255

Nettoutg 20,1 23,8 17,6 19,598  
 

Teknisk sektor har en netto driftsramme på 19,6 mill. kr i 2016. Det er budsjettert med lønn til 

93,76 årsverk, som er en nedgang på 7,24 årsverk fra 2015.  

 

 

Hovedtrekk i teknisk sektors budsjett for 2016: 

 

 Videreføring av innsparingstiltak fra 2015 

 

o Bemanningsreduksjon 

 Renhold 2 årsverk 

 Kommunalteknikk 1 årsverk som fagarbeider, 1 årsverk som ingeniør 

 Brannvesen 1 årsverk som branninspektør 

o Utgiftsreduksjon  

 Energisparing teknisk sentral -150 000 kr 

 Parkvesen - redusert innkjøp av driftsmidler -100 000 kr 

 Kommunale formålsbygg - redusert innkjøp av driftsmidler - 150 000 

kr 

 Reduserte lønnskostnader kart og oppmåling - 110 000 kr 

 

 Nye endringer i 2016 
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o Utgiftsøkning/inntektstap 

 Økte lønnskostnader brann beredskap - 1 346 000 kr 

 Reduserte inntekter VA – 1 122 000 kr 

o Inntektsøkning 

 Byggesak økt aktivitet – 585 000 kr 

 Kart og oppmåling økt aktivitet – 150 000 kr 

o Nye tiltak 

 Brukerbetaling renholdstjenester er redusert med i gjennomsnitt 11,3 

prosent  

 Kommunale formålsbygg - 1 årsverk som fagarbeider utgår 

 Ny lærlingekontrakt i parkvesenet inngås 

 Endring av bygningsdelen i Plan- og bygningsloven pr. 1.7.2015 – økt 

tilsynsaktivitet 

 Vann- og avløpsgebyrer holdes uforandret fra 2015 

 Gebyrregulativet for plansaker, byggesak og kart og oppmåling er 

revidert, og generelt foreslått økt med 3,5 prosent 

 Engangstilskudd i tiltakspakke for økt sysselsetting 

 

 

7.4 Tjenesteområdenes drift 

 

Teknisk sektors driftsbudsjett fordeles på tjenesteområdene som vist i tabellen: 
FUNKSJONER Bud. 2015

1000 kr Utgift Inntekt Nettoutg. Nettoutgift
100 Politisk styring 144 7 137 356
120 Administrasjon 1 072 7 1 065 1 004
121 Forvaltningsutgifter eiendom 150 150 141
130 Rådhuset 2 738 200 2 538 2 566
190 Interne serviceenheter 41 440 25 194 16 246 14 645
301 Plansaksbehandling 1 509 407 1 102 1 350
302 Bygge-, deling og seksjonering 2 639 3 167 -528 118
303 Kart og oppmåling 1 595 1 289 306 590
320 Kommunal næringsvirksomhet 225 225 0 0
329 Landbruk 2 125 192 1 933 1 932
332 Kommunale veier 9 444 2 251 7 193 7 596
338 Forebygging av brann og ulykker 2 454 3 411 -957 -402
339 Beredskap mot brann og ulykker 8 256 576 7 680 5 840
340 Produksjon av vann 1 267 14 1 253 1 298
345 Distribusjon av vann 5 088 12 172 -7 084 -7 848
350 Avløpsrensing 5 923 1 610 4 313 4 396
353 Avløpsnett 3 827 21 106 -17 279 -17 477
357 Gjenvinning av husholdningsavfall 497 432 65 58
360 Naturforvaltning og friluftsliv 64 40 24 24
393 Kirkegårder, gravlunder 2 396 955 1 441 1 475
Sum sektor 92 853 73 255 19 598 17 663

Budsjett 2016

 

Interne serviceenheter 
Interne serviceenheter inneholder tjenesteområdene renhold, teknisk sentral, verksted, 

bygningsvedlikehold og parkvesen.  
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Kommunale bygg  
Digitalisering av eiendomsinformasjon med innlegging i databasen for eiendomsdrift Facilit 

videreføres. Brannbok og FDV (forvaltning, drift, vedlikehold) dokumentasjon prioriteres før 

nye moduler i programmet kan tas i bruk. Det er ønskelig å ta i bruk Enøk-modulen for 

oppfølging av energiforbruk.  

 
Oppgaver knyttet til HMS er prioritert. Det gjelder spesielt for særskilte brannobjekter som 

skoler, barnehager, institusjoner og sykehjem.  

 

Engangstilskudd i tiltakspakke for økt sysselsetting er lagt inn i budsjettet med 1 325 000 kr. 

Midlene er til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. 

 

Renholdsavdelingen  
Det er gjennomført en betydelig endring i bruk av renholdsressurser. 1,8 årsverk er redusert 

ved naturlig avgang. Det er høyere ytelse med innføring av behovsorientert renhold, og 

redusert bruk av vikarer har gitt utgiftsreduksjon. Besparelsen kommer til utrykk ved redusert 

brukerbetaling hos de som mottar renholdstjenester.  

 

Parkvesen 
Oppgraderingen av uteanlegg ved kommunale bygg prioriteres. Det skal inngås avtaler om 

vedlikehold av turstier med lag og foreninger som gjør dette i egen regi. Parkvesenet skal 

administrere utlån av utstyr til dugnadsarbeidet. Tilrettelegging for økt aktivitet/folkehelse har 

høy prioritet.  

  

Plansaksbehandling 
Hovedutfordringer i kommende år er å legge grunnlag for de nylig oppstartede arbeidene med 

Kommuneplan og kommunedelplaner for kulturminner. Større pågående kommunale 

reguleringsarbeider er gangveien mot Modum Bad, nye Geithus bru og boligfeltene på 

Vikerøya og Skredsvikmoen Sør. 

 

Bygge- dele- og seksjonering 
Ny byggesaksdel for Plan- og bygningsloven ble iverksatt 1.7.2015. Færre søknadspliktige 

tiltak vil endre porteføljen over til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Det blir færre tradisjonelle 

saker som generer gebyrinntekter. Kommunens kostnader til tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

må dekkes av byggherren. Loven er innskjerpet i forhold til å overholde 

saksbehandlingsfristene. Gebyrregulativet foreslås endret i tråd med beskrivelsen over. 

Tjenesten er basert på selvkost. 

 

Kart- oppmåling- og seksjonering 
Hovedutfordringen er å gjennomføre oppmålingsforretninger innen for gjeldene tidsfrister. 

Det planlegges ny kartlegging av kommunen i 2017 og 2018.  

 

Landbruk 
Nye forskrifter for produksjonstilskudd og miljøtiltak i landbruket medfører økonomisk 

avkortning der landbruksproduksjonen ikke kan dokumentere overholdte miljøkrav. Bedre 

oppfølging av forskriftene om forurensing, husdyrgjødsel og produksjonstilskudd prioriteres. 

Kulturlandskapet utfordres ved at vedlikehold av gamle bygg nå i sin helhet er et 



49 

 

kulturminneansvar. Fra skogbrukshold er det et ønske om å få etablert et marked for mottak 

av flis til oppvarming. Det arbeides for implementering av slike løsninger lokalt i Modum. 

 

Beredskap mot branner og ulykker 
Ved mye beksot i skorsteinen øker sannsynligheten for sotbrann. Det er kjøpt inn freseutstyr 

for å fjerne beksot som ikke løsner ved vanlig feiing. 

To av brannvesenets overbefal har gått over i pensjonistenes rekker. Vaktordningen har til nå 

vært femdelt. Vaktordningen endres til firedelt, og inntil nytt overbefal er utdannet vil en 

fortsette i vaktordningen på pensjonistlønn. 

Feieravgiften er foreslått økt med 3,5 prosent. 

Kommunale veier 
Det er fortsatt et stort etterslep på veivedlikeholdet på de kommunale veiene. Det er derfor 

viktig å fortsette arbeidet med dekkefornyelse og forsterkning av veinettet. Nytt GPS system 

for oppfølging og effektivisering av brøytingen og strøingen er tatt i bruk. Bemanningen er nå 

nede på et minimum for å opprettholde egen brøyte- og strøvaktordning. 

 

Avløpsrensing 
Nytt renseanlegg ved Elvika er satt i drift. Avløpsvannet fra Vikersundområdet pumpes nå til 

Elvika. Bårud renseanlegg begynner å bli gammelt og krever maskinell oppgradering for å 

bedre driftsforholdene. Arbeidet med å redusere mengden avløpsvann til renseanleggene må 

prioriteres.  

 

Avløpsnett/innsamling av septik, samt distribusjon av vann 
Kommunens kostnad til drift og investeringer skal dekkes 100 prosent av gebyrinntekter. 

Redusert bemanning senker kommunens kostnader såpass mye at avgiften for 2016 foreslås 

uendret. 

 

Utvikling av vann- og kloakkavgiftene i økonomiplanperioden: 

 

Innhold Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Renteutvikling  2,87 % 2,69 % 2,69 % 2,69 % 2,69 % 

Investeringer (1000 kr)           

Vann 1 750 1 800 1 800 21 800 1 800 

Kloakk 1 500 3 400 3 400 3 400 3 400 

Selvkost            

Vann 94 % 96 % 100 % 93 % 88 % 

Kloakk 98 % 105 % 106 % 106 % 107 % 

Selvkostfond (1000 kr)           

Vann            486              -17           -528       -2 523          -5 868  

Kloakk        -1 394            -377            740         1 902           3 339  

Årsgebyr (inkl. mva.)           

Vann kr/m
3
 19,20 19,20 20,16 21,18 22,23 
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Innhold Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

År 2015 2016 2017 2018 2019 

Kloakk kr/m
3
 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30 

Fastavgift:           

Vann kr/år 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 

Kloakk kr/år 671,25 671,25 671,25 671,25 671,25 

Årsgebyr for 150 m
3
/år           

Vann  3 490 3 490 3 634 3 786 3 944 

Kloakk 6 416 6 416 6 416 6 416 6 416 

 

Renten er fortsatt unormalt lav, og holder kapitalkostnadene nede.  

 

Fornying av vann og avløpsnettet er en prioritert oppgave. Tilbakeslag og oversvømmelser i 

spillvanns- og overvannsledninger er en utfordring som krever et systematisk arbeide i årene 

framover.  

 

Bygging av en reservevannsløsning i 2018 vil gjøre at vannavgiften må øke fra 2017. 

Enhetsprisen for vann vil da ligge på samme nivå som i 2013. Prisen for kloakk må vurderes 

satt ned fra 2018. 

 

Vannforbruket er fallenede selv om antall abonnenter øker. Årsaken er at sanitærutstyr bruker 

mindre vann, som igjen gir reduserte energiutgifter til varmtvann. Målt vannmengde inn 

brukes til å fakturere både vann og kloakk. 

 

Inntektene fra vann og kloakk er redusert i forhold til oppnådd resultat i 2015. Når antall 

solgte enheter reduseres, må prisen på sikt økes for å oppnå samme totalinntekt.  

 

Modum kommune er med i det interkommunale samarbeidet for Godt vann 

Drammensregionen (http://www.godtvann.no/) som består av 9 kommuner og 

Glitrevannverket. Her løses både drifts og utviklingsoppgaver av felles interesse. 

 

Gjenvinning av husholdningsavfall  
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) administrerer og drifter den 

kommunale renovasjonsordningen. Returpunktene er nedlagt og henteordningen er utvidet til 

også å omfatte glass, metall og plast. Renovasjonsavgiften er i egen sak foreslått økt med 20,2  

prosent  i 2016.  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

- Ny bru i Geithus prosjekteres ferdig i 2016. Finansiering og byggestart avklares når 

prosjekteringen er ferdigstilt. Ny bru er innarbeidet i budsjettet, skjema 2B, med 50 

mill. kr i 2019.  

 

- Det forutsettes at gebyrregulativ teknisk sektor, byggesaker reguleres utfra selvkost. 

Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling beheftes ikke med gebyr. 

 

- Kommunen skal jobbe aktivt opp mot Buskerud fylkeskommune slik at gangveien fra 

Hæretoppen til Vikersund Nordavkjøringen blir realisert. 
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8 INVESTERINGER 
 

Behov blant annet innen pleie og omsorg fremover krever store investeringer og tilsier 

dermed økte finanskostnader. I økonomiplanen er det satt av midler til første byggetrinn av 

nytt sykehjem og bygging av barnehage.  

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 i planperioden  vil øke 

med 121,5 mill. kr.  

 

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

Budsjett

(tall i mill kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Sentraladm IKT 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

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

Egenkapital KLP 2,3 2,8 2,0 2,0 2,0

Undervisning Barnehager 0,8 27,1 43,0

Helse og sosial Sykehjem 36,0 96,0 102,0 27,0

Velferdsteknologi 0,5 0,5 0,5 0,5

Geithusberga 22,0

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

Kultur Kulturskolen 4,8

Teknisk Anleggslista 10,0 10,5 9,6 9,6 9,6

Veianlegg 6,5 5,0 5,0

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

Formålsbygg/ENØK 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2

Rådhus 12,8

Tomtefelt 10,0 11,0 10,0 4,0 10,0

Næringsområder 12,0

Vikersund Sentrum Nord 5,0 17,6 15,5

Ny bru Geithus 50,0

Reservevannskilde 20,0

Sum investeringer 127,0 169,6 205,8 112,8 88,5

Økonomiplan

 

 

8.2 Sentraladministrasjonen 

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

 

Bolig 
Fra 2015 budsjetteres investeringer i boliger i det nyopprettede kommunale foretaket Modum 

boligeiendom KF. 

 

Kirke 
Kirkelig fellesråd har meldt et investeringsbehov på 20 mill. kr til rehabilitering av Heggen 

kirke. I tråd med framdriftsplanen i tilstandsrapporten er det satt opp en årlig bevilgning på 2 

mill. kr fram til 2022.  

 

I tillegg er det innarbeidet 500 000 kr årlig til øvrige kirker. 

 

Egenkapital KLP 
Kommunal Landspensjonskasse har anslått at egenkapitalinnskudd for 2016 vil bli 2,8 mill. 

kr. 
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8.3 Undervisning 

Barnehager 
I kommunestyresak 48/15 Ny barnehage ved Stalsberg- konsekvensutredning, er det i 

vedlegget skissert et kostnadsoverslag. 180 nye barnehageplasser og infrastruktur anslås til 86 

mill. kr eks. mva. Adkomst via Barkveien og Skredsvikmoen ligger i anslaget. Tidligere 

bevilgninger fra 2013 og 2014 utgjør til sammen 15,9 mill. kr,  slik at det som legges inn i 

økonomiplanen er differansen på 70,1 mill. kr. Budsjettet fordeles over 2 år,  2016 og 2017.  

 

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

bygningsmassen. 

 

8.4 Helse og sosial 

Sykehjem 
Kommunestyret vedtok i sak 59/15 Anbudsinnstilling og finansiering av nytt sykehjem – 

Modumheimen, at det skal bygges 96 sykehjemsplasser innenfor en kostnadsramme på 

261 184 000 kr. Anbudet gjelder første byggetrinn. Kostnadene er budsjettert i perioden 2015-

2018. Når sykehjemmet er ferdigstilt og tatt i bruk er det tilsagn på tilskudd fra Husbanken 

med 152 mill. kr og tilskudd fra Enova på 2 562 000 kr.  

 

Velferdsteknologi 
Det avsettes en pott på 500 000 kr hvert år i økonomiplanperioden for å ta i bruk 

velferdsteknologi innen helse- og sosialetaten. 

 

Biler 
Innen pleie og omsorg gikk kommunen i 2014 bort fra ordningen med å lease biler. I stedet 

anskaffes kommunale biler. Utskiftingsplanen på biler tilsier 600 000 kr i 2016. Deretter er 

det ikke behov før i 2018. 

8.5 Teknisk 

Anleggslista  

Budsjett 2015 Budsjett 2016

Kart og oppmåling 100 100

Beredskap 100 100

Teknisk sentral 100 100

Produksjon vann 150 200

Distribusjon vann 1660 1600

Avløpsrensing 100 1100

Kloakknett 2300 2300

Vei 2800 2500

Sentrumsutvikling 250 0

Veilys 200 300

Felles maskinpark 1360 1600

Kirkegårder 200 250

Park og friluftsliv 280 300

Sum 9600 10450  
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Anleggslista blir vedtatt som egen sak i begynnelsen av 2016. 

 

 

Veianlegg 
Badeveien med ny avkjøring til Rv 35 

Reguleringsplanarbeid pågår og ferdigstilles i løpet av 2016. Det er usikkerhet rundt 

rundkjøringen på RV 35. Prosjektet må enten utgå eller omarbeides. Budsjettert kostnad på 10 

mill. kr er fordelt på 2017 og 2018. 

 

Geithus Bru 

I Ks-sak 6/15 ble det vedtatt å bruke 750 000 kr fra disposisjonsfond for teknisk for å 

gjennomføre et skisseprosjekt og en reguleringsplan for ny bru over Drammenselva. 

 

Det er laget prospekt hvor den gamle hengebrua skal benyttes som gangbru og at det bygges 

en ny kjørebru med 100 meters spenn. Stipulert kostnad er 75 mill. kr. Det må utarbeides 

reguleringsplan og mer detaljerte tekniske planer samt mer nøyaktig kostnadsoverslag. Dette 

vil foreligge i løpet av 2016. Prosjektet ligger ikke inne i økonomiplanen. 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

- Ny bru i Geithus prosjekteres ferdig i 2016. Finansiering og byggestart avklares når 

prosjekteringen er ferdigstilt. Ny bru er innarbeidet i budsjettet, skjema 2B, med 50 

mill. kr i 2019.  

 

 

Gang- og sykkelvei 
Det budsjetteres årlig  med 4 mill. kr.  I 2015 er det omdisponert midler fra fortau langs 

Badeveien til andre prosjekter med 1 mill. kr. Fortau langs Badeveien fra Hovde til Modum 

Bad er estimert til 16 mill. kr. I forbindelse med gangveien må  kjørebanen samtidig 

rehabiliteres. 

 

Formålsbygg 
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  
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(tall i 1000 kr) Budsjett 2015 Budsjett 2016

Skoler 2375 1600

Barnehager 400 1500

Institusjonsbygg - heldøgns pleie 1000

Frydenberg 3000

Idrettsbygg 300

Modumhallen 250

Furumo 100

Rådhus/kulturhus 1150 200

Ungdomsklubb 100

Kommunale utleiebygg 400

ENØK 2000

HMS 600

Universell utforming 600

7375 8200  
 

Formålsbygg kommer som egen sak i begynnelsen av 2016. 

 

I 2016 vil Modum kommune innhente anbud på EPC-kontrakt. Dette innebærer at entreprenør 

garanterer innsparing i energiforbruket. Besparelsen skal være med på å finansiere tiltakene. 

Hensikten er å oppnå vedtatte mål for stasjonær energibruk i kommunale formålsbygg.  

 

 

Rådhus 
Kommunestyret vedtok i sak 48/14 følgende: 

• Fasaden i rådhuset rehabiliteres i henhold til alternativ 1.  

• Utskifting av fasader i rådhuset utføres i ett byggetrinn.  

• Solskjerming, tilsvarende ZIP Screen velges, og integreres i fasadeløsningen.  

• Utgiften innarbeides i økonomiplanen 

 

Anslått kostnad er 12,8 mill. kr. Det foreslås lagt inn i økonomiplanen i 2018. 

 

 

Tomtefelt 
Det kommer sak opp til politisk behandling i november angående utbygging i Mælumenga. 

Det er i økonomiplanen avsatt 25 mill. kr til sammen til videre utbygging i Mælumenga. I 

tillegg er det avsatt 10 mill. kr til andre tomtefelt i 2019. 

 

Salgsinntekt er budsjettert til 28 mill. kr i økonomiplanperioden. 

 

Næringsområder 
Infrastruktur Nedmarken industriområde ferdigstilles i 2016. Det budsjetteres med salg av 

tomtene over fire år, 6 mill. kr hvert år. 
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Vikersund Sentrum Nord 
Investeringsbudsjett er innarbeidet i økonomiplanen ihht. kommunestyresak 52/15 

Utbyggingsavtale Vikersund sentrum Nord og kommunestyresak 53/15 Selskapsavtale 

Vikersund sentrum Nord.  

Innen 01.07.2018 skal infrastruktur, torg, bussholdeplass m.v. være ferdigstilt. 

 

Reservevannforsyning 
For å oppfylle godkjenning av hovedvannverket må det etableres en ny reservevannsløsning. 

Det budsjetteres med dette i 2018.  

8.6 Finansiering 
Tabell 8-2 Budsjettskjema 2A 

mill.kr Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019

Investeringer i anleggsmidler(jf. 2B) 127,0 169,600 205,8 112,8 88,5

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 11,6 53,2

Finansieringsbehov 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Finansiert slik:

Bruk av lån til egne investeringer 87,3 123,500 176,8 26,0

Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Salg av anleggsmidler 29,0 21,000 16,0 9,0 6,0

Tilskudd til investeringer 11,100 155,0

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Andre inntekter(Vikersund Nord) 3,0 2,0 3,5

Sum ekstern finansiering 146,3 185,600 225,8 196,0 65,5

Overført fra driftsbudsjettet 12,0

Bruk av avsetninger 10,3 14,000 10,0 53,0

Sum finansiering 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Økonomiplan

 
 

Det er ikke lenger anledning til å overføre midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet 

for så å avsette til fond i investeringsbudsjettet. Skal driftsmidler avsettes til fond, må det skje 

i driftsbudsjettet. 

 

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. 

 

Det budsjetteres med statstilskudd til Geithusberga med 11,1 mill. kr i 2016 og tilskudd til 

nytt sykehjem med 155 mill. kr i 2018. Av tilskuddet i 2018 avsettes 49,1 mill. kr til fond. 

 

Salg av anleggsmidler gjelder tomtesalg i Mælumenga og på Nedmarken. 

 

Budsjetterte inntekter på Vikersund Sentrum Nord ligger på linja for andre inntekter. 
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9 RÅDMANNENS FORSLAG 
 

 

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2016: 

 Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent 

 Formueskatt: 0,7 prosent 

 Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.  

 

2. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag 

med vedlagt talldel: 

 Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet 

 Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet 

 

3. Betalingssatser 2016 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 så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de 

påfølgende årene. 

 

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2016 på 123,5 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, 29.10.2015 

 

Aud Norunn Strand 

rådmann 
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Vedlegg 1: Talldel kommunestyrets vedtak  
 

 

 

Budsjettskjema 1A                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue -279,7 -294,7 -313,125 -313,1 -313,1 -313,1

Andre direkte/indirekte skatter -13,3 -12,7 -13,300 -13,3 -13,3 -13,3

Rammetilskudd -349,9 -344,4 -362,704 -362,7 -362,7 -362,7

Eiendomsskatt -25,3 -23,9 -24,000 -24,0 -24,0 -24,0

Andre generelle statstilskudd -24,9 -25,1 -29,400 -29,4 -29,4 -29,4

Sum frie disp inntekter -693,1 -700,8 -742,529 -742,5 -742,5 -742,5

Renteinntekter bank m.v. -5,4 -6,6 -6,300 -6,3 -6,3 -6,3

Renteinntekter og utbytte kraft -20,1 -20,2 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2

Renteutgifter 20,6 21,1 23,900 26,5 30,2 29,7

Avdrag på lån 34,3 35,1 40,200 43,2 47,7 47,7

Netto finansinntekter/-utgifter 29,4 29,4 37,600 43,2 51,4 50,9

Netto avsetninger -1,8 -1,6 15,400 9,8 1,6 2,1

Overføring til investeringsbudsj. 0,0 12,0

Mindreforbruk 0,0

Netto driftsresultat -1,8 10,4 15,400 9,8 1,6 2,1

Til fordeling drift 665,5 661,1 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan

 

 

 

Budsjettskjema 1B                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.0 Fellesposter Ramme -19,3 33,9 29,488 29,5 29,5 29,5

1.1 Sentraladministrasjon Ramme 31,4 27,5 41,704 41,7 41,7 41,7

1.2 Undervisning Ramme 256,2 245,8 252,197 252,2 252,2 252,2

1.3 Helse og sosial Ramme 344,3 308,7 323,436 323,4 323,4 323,4

1.5 Kultur Ramme 29,1 27,6 23,106 23,1 23,1 23,1

1.6 Teknisk Ramme 23,8 17,6 19,598 19,6 19,6 19,6

Sum Ramme 665,5 661,1 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan

 

 



59 

 

Budsjettskjema 2A                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

mill.kr Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019

Investeringer i anleggsmidler(jf. 2B) 127,0 169,600 205,8 112,8 88,5

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 11,6 53,2

Finansieringsbehov 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Finansiert slik:

Bruk av lån til egne investeringer 87,3 123,500 176,8 26,0

Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Salg av anleggsmidler 29,0 21,000 16,0 9,0 6,0

Tilskudd til investeringer 11,100 155,0

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Andre inntekter 3,0 2,0 3,5

Sum ekstern finansiering 146,3 185,600 225,8 196,0 65,5

Overført fra driftsbudsjettet 12,0

Bruk av avsetninger 10,3 14,000 10,0 53,0

Sum finansiering 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Økonomiplan

 

 

Budsjettskjema 2B                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Budsjett

(tall i mill kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Sentraladm IKT 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

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

Egenkapital KLP 2,3 2,8 2,0 2,0 2,0

Undervisning Barnehager 0,8 27,1 43,0

Helse og sosial Sykehjem 36,0 96,0 102,0 27,0

Velferdsteknologi 0,5 0,5 0,5 0,5

Geithusberga 22,0

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

Kultur Kulturskolen 4,8

Teknisk Anleggslista 10,0 10,5 9,6 9,6 9,6

Veianlegg 6,5 5,0 5,0

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

Formålsbygg/ENØK 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2

Rådhus 12,8

Tomtefelt 10,0 11,0 10,0 4,0 10,0

Næringsområder 12,0

Vikersund sentrum Nord 5,0 17,6 15,5

Ny bru Geithus 50,0

Reservevannskilde 20,0

Sum investeringer 127,0 169,60 205,8 112,8 88,5

Økonomiplan
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Vedlegg 2: KOSTRA – utvalgte nøkkeltall 
 

Gruppe 10 Buskerud Landet

2012 2013 2014 2014 2014 2014

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i % av bto driftsinnt. 2,6 0,3 -0,8 1 -0,6 0,3

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt 3,6 1,1 -0,2 1,5 1 1

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinnt 183,7 196,7 198,6 207,4 184,6 203,1

Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter 17 9,3 5,3 18,5 6,4 11,5

Frie inntekter i kroner per innbygger 43 595 45 056 46 915 48 599 47 118 49 371

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 21 126 22 691 26 002 44 178 30 932 40 972

Prioritering

Netto driftsutg pr innb. 1-5 år , barnehager 123 541 119 302 128 160 122 527 126 449 129 751

Nto driftsutg til grunnskole, pr innb 6-15 år 98 578 101 297 107 817 106 333 100 269 103 045

Nto driftsutg pr. innb, kommunehelsetj 1 900 1 952 2 118 2 180 2 223 2 285

Nto driftsutg pr. innb, pleie- og omsorgtj 16 153 16 144 17 560 17 865 15 610 16 089

Netto dr.utg til sosialtj. pr. innb 20-66 år 2 254 2 919 3 161 2 537 3 355 3 504

Netto driftsutg per innb 0-17 år, barnevern 8 786 10 337 11 477 8 951 8 961 8 021

Netto dr.utg til adm. og styring  pr. innb. 3 483 3 333 3 781 3 999 4 031 3 943

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,1 86,2 82,9 88,2 90,1 90,2

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 8,2 7,6 7,9 8,6 8,7 8

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 9,4 9,3 9,4 10,3 9,7 10,3

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere 12,9 12,3 11,7 9 10 8,9

Andel plasser i enerom i PO-institusjoner 100 97,9 100 93,3 96,6 95

Andel innb. 80 år+ som bor på institusjon 10,6 10,7 10,4 12,3 11,1 13,7

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, 

av innbyggerne 20-66 år 4,9 5,4 6 .. .. 4

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-

17 år 5,9 6,2 6,7 .. .. 4,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. 

driftsansvar per 10 000 innb. 76 35 56 63 104 49

Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innb 29 29 29 21 22 20

Årsv i brann- og ulykkesvern pr 1000 innb 0,4 0,4 0,51 .. 0,76 0,72

Modum
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Gruppe 10 Buskerud Landet

2012 2013 2014 2014 2014 2014

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 

kommunal barnehage 175 519 166 603 187995 170 526 167 291 174 549

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss , per elev 101 527 103 235 107193 110 306 94 753 102 729

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 14,6 16 16,6 14,3 15,1 14,4

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner) 241 003 242 983 272346 255 387 222 852 238 148

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass 962 821 957 429 1099600 1 022 272 1 054 445 1 035 882

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2 990 2 792 2792 3 218 3 403 3 313

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 4 466 4 664 5133 3 958 4 458 3 652

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder 

rapporteringsåret+1) 2 034 2 034 2115 2 420 2 303 2 647

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte 

reguleringsplaner (kalenderdager) 270 300 300 .. 273 245

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, 

oppmålingsforretning (kalenderdager) 110 100 10 .. 112 57

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 

gate 124 755 136 459 120908 88 475 174 047 129 246

Modum
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Vedlegg 3: Budsjett for tilsyn og kontroll 
 

 
 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 

 
Saksbehandler                     Møtedato                Saksnr 

Anne Wiese Holm          01.09.15      44/15

   

 
 

BUDSJETT  2016  TIL KONTROLL OG TILSYN 
 

 

Vedlegg:  

  

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget foreslår at det samlet for 2016 bevilges en ramme på kr 1 073 000 til kontroll og tilsyn  

i Modum kommune. Beløpet fordeler seg slik: 

Kontrollutvalget, selskapskontroll  kr       120 000 

Revisjon m.v.     kr       795 000 

Kontrollutvalgssekretariatet   kr       158 000 

Samlet budsjett          kr.   1 073 000  

 

 

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 2016 på til sammen kr 1 073 000. Dette er en 

økning i forhold til forslaget til budsjett for 2015 på kr 60 000. 

 

Kontrollutvalgets ressursbehov vil være møtegodtgjørelse, utgifter til servering i møter og 

kursutgifter. Kostnadene til hvert utvalgsmøte beløper seg til ca 10 000 kroner. Gitt at det 

holdes 8 møter i 2016 vil det si at det gjenstår 40 000 kroner til selskapskontroll, 

kursdeltakelse m.v., noe som antas å være tilstrekkelig.  

 

Til kontrollutvalgets sekretariat foreslås en generell økning med ca 0,3 % i forhold til tidligere 

år.  

 

Det er liten slakk for ikke planlagt arbeid, og siden man må regne med at det går med noe 

ekstra ressurs til opplæring i forbindelse med ny valgperiode, foreslår vi at rammen økes med 

kr 5000. 

Modum kommune 
Kontrollutvalget                 
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Når det gjelder anslag på revisjonshonorar er dette ennå ikke mottatt fra Buskerud 

kommunerevisjon. Vi antar at anslaget vil øke noe også for 2016. Etter det som er opplyst har 

bl.a. ressursbruk til  

regnskapsrevisjon vært underbudsjettert, så sekretariatet foreslår å øke anslaget med ca 7,5%  

i påvente av budsjettbrev fra Buskerud kommunerevisjon. Inkludert i dette påslaget er 

planlagt opplæring av nye medlemmer av kontrollutvalg i samarbeid med sekretariatet.  

Av tabellen nedenfor går det frem avvik mellom budsjett og regnskap vedr. revisjon i 2013 og 

2014. Avviket er imidlertid dekket av tilleggsbevilgninger på hhv 215 000 og 100 000 for å 

utføre spesielle oppdrag for kommunestyret. 

 

Dersom brev med anslag på revisjonshonorar foreligger før møtet, blir det tatt med slik at 

kontrollutvalgets forslag kan justeres. Dersom det ikke foreligger før senere, vil 

kontrollutvalget naturligvis få en sak på det. 

 

 

Forslag til budsjett 2016 til kontroll og tilsyn: 

 

 
BUDSJETT 

2016 
BUDSJETT 

2015 
BUDSJETT 

2014 
REGNSK. 

2014 
 BUDSJETT 

2013 
REGNSK. 

2013 

             
Kontrollutvalget 
 

120 000 120 000 120 000 
 

75 000 
 

Kontrollutvalgs 
sekretariat 

158 000 153 000 148 000 152 800 145 000 147 250 

Revisjon m.v.,   795 000 740 000 712 000  842 000 698 000 883 000 

  1 073 000 1 013 000 980 000   918 000  

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

Kontrollutvalget støttet de foreslåtte rammene til budsjett for kontroll og tilsyn i 2016. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget foreslår at det samlet for 2016 bevilges en ramme på kr 1 073 000 til kontroll og tilsyn  

i Modum kommune. Beløpet fordeler seg slik: 

Kontrollutvalget, selskapskontroll  kr       120 000 

Revisjon m.v.     kr       795 000 

Kontrollutvalgssekretariatet   kr       158 000 

Samlet budsjett          kr.   1 073 000  
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Vedlegg 4: Endring i betalingssatser 

UNDERVISNING 
 

1. Barnehager 

 2015 2016  

 pris pr mnd pris pr mnd 

Maksimalpris 2 580 kr 2 655 kr 

Brutto årsinntekt 3G-4G  1 328 kr 

Brutto årsinntekt under 3G  friplass 

 

Ingen familier skal betales mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. 

 

Gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med en lavere inntekt 

enn 417 000 kr. 

 

- 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 2015 Pris 2016 

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

5 dager pr uke 2 625 1 315 2 700 1 350 

4 dager pr uke 2 260  1 130 2 315 1 160 

3 dager pr uke 1 735  870 1 780 890 

½  plass (3+2) 1 470  735 1 510 755 

2 dager pr uke 1 210  605 1 240 625 

1 dag pr uke            685  345 700 350 

 

30 % søskenmoderasjon for 2. barn, 50 % for de øvrige.  

 

 
HELSE OG SOSIAL 
 

3. Mat  

 2015 2016 

Middag kafeteria  90 

Ombringelse varmmat      85     95 

Pris for helpensjon i bolig med heldøgns bistand 

pr mnd 

3860 4100 
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KULTUR 
 

4. Skolerom 

 2015 2016 

Leie av skolerom pr. påbegynt time  100 
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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 2015. 

1.1  Oppretting av matrikkelenhet 
 

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 
 

Areal i m2 Sats 2015 Sats 2016 

0–2 000 17 740 18 000 

2 000-5 000 23 100 23 910 

Deretter pr. 1 000 m2 for 

areal 5 000 – 20 000 m2 
1 325 1 371 

For areal over 20 000m2 betales gebyr etter medgått tid. Minstegebyr 43 000 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 2015 Sats 2016 

0–50 3 960 4 100 

51-250 5 280 5 465 

251-500 6 590 6 820 

501-1000 9 230 9 555 

1001-2000 11 860 12 275 

Deretter kr 590,- pr. overskytende da. 
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1.1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. 

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 

Gebyrsats for utsatt oppmålingsforretning 725 kr. Gebyret gjelder oppretting av en 

eiendom før oppmåling i marka er gjennomført og der man ønsker et gnr/bnr så snart 
som mulig.  

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 2015 Sats 2016 

0–250 7 270 7 525 

251-500 9 230 9 555 

 
 

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 2015 Sats 2016 

0-250 7 270 7 525 

251-500 9 230 9 555 

Deretter kr 590,- pr. overskytende 500m2. 
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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 2015 Sats 2016 

Inntil 2 punkter 3 964 4 105 

Deretter pr. punkt 660 685 

  

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke 
tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av 
rettigheter. 

 

Antall punkt Sats 2015 Sats 2016 

Inntil 2 punkter 5 270 5 455 

Deretter pr. punkt 1 990 2 060 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

1.6 Seksjonering av eiendom:  
 

Et rettsgebyr er 860 kr pr. 2015 Sats 2016 

- 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 6 545. 
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1.9  Salg av digitale kartdata, alle baser inkludert: 

 

  Sats 2016  

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. 230 

Matrikkelbrev over 10 sider:          Kr. 445 

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 

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.  

 

Plan og bygningsloven ble endret med virkning fra 1.7.2015. Flere tiltak ble med det 

fritatt for søknadsplikt. Regulativet i 2016 er revidert i forhold til konsekvenser av 

lovendringen.  

 

Av byggesaksgebyret skal ca. 10 % dekke kostnadene med tilsyn, jfr. Pbl § 33-1.  

 

Fakturering av gebyr for ferdigattest gjøres samtidig som gebyr for byggesak sendes ut. 

Lag og foreninger kan få 30 % gebyrreduksjon.  

 

I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til 920 kr/time, som er 

kommunens selvkost for innkjøp av konsulenttjeneste.  

 

 

  Sats  

2015 
Sats 

2016 
 Nabolister og situasjonskart  400 
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 Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og 

kontroll, med henvisning til saksbehandlingsforskriftens § 

4-3 og pbl § 20-3 eller andre lover/bestemmelser 

 1 100 

 Mangelfulle søknader  

Ved behandling av saker der innsendt dokumentasjon er 

mangelfull eller feilaktig, beregnes et tilleggsgebyr etter 

medgått tid inntil saken er komplett. 

  

 Dersom det er ønskelig med befaring, faktureres det etter 

medgått tid. 

  

§ 20-4 1. Mindre tiltak som utløser søknadsplikt 1 000 2000 

§ 20-4 2. Garasjer/uthus/ driftsbygninger/konstruksjoner i 

landbruket 15-50 kvm  

2 960 5000 

§ 20-4 2.1. Garasje/uthus større enn 50 kvm 5 000 6000 

§ 20-4 3. Driftsbygninger/konstruksjoner i landbruket     

                  

                                                                       50-250 kvm 

                                                                       250-1000 

kvm                       

 

 

4 330 

6 830 

 

 

4 500 

7100 

§ 20-3  4. Garasje/uthus større enn 70 kvm 6 000 6300 

+25% 5. Enebolig/hytte/fritidsbolig 

    Enebolig m/utleiedel 

13 200 

17 160 

16500 

21450 

+20% 6. Tomannsbolig  20 200 24240 

+10% 7. Tre- og firemannsbolig, pr leilighet 8 700 9570 

+10% 8. Øvrige leilighetskompleks, pr. leilighet. 7 300 8030 

 9. Industri, lager, kontor, forretningsbygg, serviceanlegg,   

    skole, barnehage, institusjoner mm          inntil 500 kvm  

                                                                      500-1000 kvm  

                                                                      over 1000 kvm 

 

  17 310 

28 800 

43 260 

 

  18000 

29 800 

45 000 

 10. Driftsbygninger i landbruket over 1000 kvm   22 800   23600 

§ 20-4  

§ 20-3 

Tilbygg, påbygg og ombygginger                   inntil 50 kvm 

                                                                        50-250 kvm 

                                                                        over 250 kvm 

2 960 

5 700  

8700 

5000 

7 000  

10 000 

§ 20-3 Utomhusanlegg som lekeplasser, svømmebasseng, 

støttemurer, idrettsanlegg, master mm  

Bryggeanlegg og moloer 

Ledningsanlegg 

 

2 850 

4 330 

2 850  

 

3000 

4 500 

3000  

§ 20-3 Fasadeendring 4 330 4 500 

§ 20-3 Bruksendring til boligformål per boenhet etter medgått tid, 

likevel minst  6 000 kr. 

6 000  

§ 20-3 Bruksendring til andre formål enn bolig etter medgått tid, 

likevel minst  3800 kr. 

3 800  

§ 20-3 og 

§ 20-4  

 

 

 

Riving;       Mindre bygg inntil 100 m
2 

                   Middels bygg inntil 500 m2 

                    Store bygg over 500 m2 

 

  

2 200 

4 330 

12 530 

 

 

2 500 

4 500 

12 530 

 

 

§20-3 og 

§20-4 

Tillegg: SEFRAK registrerte og fredete bygninger                  

                faktureres etter medgått tid 
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§ 20-3 

 

Bygningstekniske installasjoner og utslippstillatelser  

Rehabilitering av piper m/ansvarsrett, inkl. ferdigattest 

    2 280 

3 000 

    3 000 

3 000 

§ 20-3 Innhegning mot vei 1 480  2 000  

§ 20-3 Skilt og reklame pr. stk     1 710     2000 

§ 20-4 

 

§ 20-3 

Midlertidige konstruksjoner og anlegg                 inntil 2 år 

50% av fullt gebyr 

50% av fullt gebyr                                                over 2 år 

2 280 

 

4 330 

 

§ 20-3 

 

 

Vesentlige terrenginngrep                        0-1000 kvm 

                                                                  1000-10 000 

kvm 

                                                                  over 10 000 kvm 

2 850 

5 700 

7 170 

3000 

5 900 

8250 

§ 20-3 Veianlegg og parkeringsplasser                inntil 1000 kvm 

                                                                  over 1000 kvm 

4 560 

7 970 

4 560 

7 970 

§ 19 

+20% 

Dispensasjon fra plan, pr. dispensasjonsforhold 

Dispensasjon fra lov og forskrift, pr. dispensasjonsforhold 

6 660 

4 000 

8000 

4800 

Utgår 

fra1.1.2016, 

Jf.Pbl 

Ansvarsretter;           - med sentral godkjenning pr. foretak 

- uten sentral godkjenning pr.  

                                    foretak/selvbygger 

- skifte av foretak 

- avslag på søknad om ansvarsrett 

 

340 

 

2 280 

1 140 

2 280 

 

340 

 

2 280 

1 140 

2 280 

                            

 Byggesøknad som ikke kan tas til behandling, faktureres 

etter medgått tid 

520  

+20% Søknad om igangsettingstillatelse pr. søknad 3 420 4100 

 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest     § 20-4 saker 

Midlertidig brukstillatelse                             § 20-3 saker  

Ferdigattest                                                    § 20-3 saker                                              

460 

1 970 

1 710 

480 

1 970 

1800 

    

§20-3 Endringssøknad faktureres etter medgått tid, men maks 50 

% av fullt behandlingsgebyr. 

 

 

 

 

§20-4 Endringssøknader faktureres etter medgått tid, men maks 

fullt behandlingsgebyr. 

  

 Ved avslagsvedtak betales 50 % av fullt behandlingsgebyr    

§20-3 og  

§ 32 

Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et 

tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr, men 

minst 11 000 NOK 

  

§20-4 og  

§ 32 

Dersom et arbeid igangsettes før tillatelse er gitt, ilegges et 

tilleggsgebyr på 100 % av fullt behandlingsgebyr, men 

minst 5000 NOK 

  

 Merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig 

brukstillatelse vedrørende et tiltak som er tatt i bruk uten 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, faktureres 

etter medgått tid, men minst 5000 kr for saker etter §20-3. 

  

 
For bygg i kategori 5 – 7 faktureres det 50 % av fullt gebyr for garasjer 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 2015. For jord- og konsesjonslovbehandling fastsettes 

maksimalgebyret igjennom statsbudsjettet.  

  

Tjeneste  Sats 2015  Sats 2016 

1. Søknad om deling etter Plan- og bygningsloven 3 800 3 935 

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 2 600 

  

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 2015.  

 

Tjeneste  Sats 

2015 

Sats 

2016 

1. Søknad om utslipp mellom 50 og  200 pe, 

forurensningsforskriftens § 13-4. 

27 830  28 805  

2. Søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann, 

forurensningsforskriftens § 15-4. 

7 200 7 455 

3. Søknad om tillatelse til påslipp til kommunalt avløpsnett, 

forurensningsforskriftens § 15A-4. 

7 200 7 455 

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 2015 Sats 2016 

§ 12-3 Boligbebyggelse inntil 6 tomter/10 dekar 43 940 45 480 

            ” 6-12      tomter/20 dekar 52 720 54 570 

            ” 13-20      ”   / 30   ” 62 760 65 000 

            ” Større boligfelt 75 320 78 000 

     

 Sentrumsområde Inntil 10 dekar 69 030 71 450 

            ” Større område 81 600 84 500 

     

 Råstoffutvinning Inntil 25 dekar 52 720 54 570 

             ” Større område 69 030 71 450 

     

 Annen arealbruk Inntil 5 dekar 43 940 45 480 
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             ” 5-25 dekar 52 720 54 570 

             ” Større plan 62 760 65 000 

     

§§ 4-1 og 4-2 Konsekvensutredning Kommunal myndighet 31 400 32 500 

§ 14                 ” Ekstern myndighet 17 940 18 570 

§ 2-1 Digitalisering 25 % av gebyr   

§ 12-14 Mindre endring Politisk behandling 18 830 19 500 

              ”  Fullmakt 12 600 13 040 

     

§§ 19-1 og 1.8 Dispensasjon Politisk behandling 10 040 10 400 

          ” Fullmakt 6 600 7 000 

 
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 2015 Sats 2016 

Timelønn 
Kr. 700 

Kr. 730 

 
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://kart3.nois.no/modum/Content/Main.asp?layout=modum&time=1393857412&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://kart3.nois.no/modum/Content/Main.asp?layout=modum&time=1393857412&vwr=asv
http://kart3.nois.no/modum/Content/Main.asp?layout=modum&time=1393857412&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 2015 Sats 2016 

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 
1 920 2 000 

Komplisert henvendelse, med tidsforbruk for saksbehandler mer 

enn 1,5 time 
3 830 4 000 

  

7.2 Oppmålingsteknisk bistand 

Tjeneste Sats 2015 Sats 2016 

Timelønn Kr. 700 Kr. 730 

Timesats, elektronisk måleutstyr Kr. 470 Kr. 490 

  

8 Tjenester innenfor landbruksområdet  
 

Tjeneste Sats 2015 Sats 2016 

Timelønn, plan- og søknadsarbeide m.m.  Kr. 700 Kr. 730 

Gjødselplanlegging u/husdyrgjødsel 

Kr. 600 pr. plan 

+ kr. 50 pr 

skifte. 

Kr. 625 pr. plan 

+ kr. 52 pr 

skifte. 

Gjødselplanlegging m/husdyrgjødsel 

Kr. 870 pr. plan 

+ kr. 50 pr 

skifte. 

Kr. 900 pr. plan 

+ kr. 52 pr 

skifte. 

 

 

9  Fellingsavgift hjortevilt 
 

 Sats 2015 Sats 2016 

Elg, ungdyr/voksen Kr. 496 Kr. 520 
Elg, kalv Kr. 292 Kr. 310 
Hjort, ungdyr/voksen Kr. 379 Kr. 400 
Hjort, kalv Kr. 230 Kr. 250 

 

Avgiften er statlig regulert og maksimalsatsene vedtas i statsbudsjettet.  



75 

 

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 2014. Avgiftene er mva. pliktige. Prisene er oppgitt inkl. mva. 

10.2 Avgift etter stipulert forbruk 

Vann:  

Bruksareal  Stipulert forbruk m3/år   

0-60 m2          250 

60-160 m2      330  

160-240 m2      600 

Avgift betales i forhold til enhetspris for vann (kr/m3) angitt i punkt 10.2.1. 

Kloakk: 

Bruksareal  Stipulert forbruk m3/år   

0-60 m2          250 

60-160 m2      330  

160-240 m2      600 

Avgift betales i forhold til enhetspris for kloakk (kr/m3) angitt i punkt 10.2.1. 

 

10.2.1 Avgift etter måling, pr. m3  
 
 Sats 2015 Sats 2016 

Vann, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for 

annen eiendom pr. vann- eller kloakkmåler 

610 610 

Vann pr. m3 19,20 19,20 

Kloakk, fast årlig gebyr pr. boenhet for bolig/for 

annen eiendom pr. vann- eller kloakkmåler 

671 671 

Kloakk pr. m3 38,30 38,30 

10.3 Installasjon av nye vannmålere. 

Kommunen eier og betaler vannmåleren som skal utplasseres. Huseier betaler selve 

installasjonen i eget hus. 

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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10.3.1 Utskifting av vannmålere. 

Kommunen skifter ut vannmålere som er eldre enn 8 år, eller som har større målefeil enn 

5 %. 

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 2016 er 3 373 kr 

inkl. mva. for en tank opp til og med 3 m3. For overskytende volum skal abonnenten 

betale 643 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. 
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10.4 Gebyrregulativ for private vannverk og institusjoner/bedrifter 
som benytter kommunens vannverk som reservevannkilde.  

1. For private vannverk gjelder følgende satser: 

Årlig avgift: 175 kr inkl. mva. pr. abonnent. Forbruk: Betales for målt forbruk etter 
gjeldende sats for vannavgift. 

2. For institusjoner og bedrifter gjelder følgende satser: 

Årlig avgift - Pris pr. år inkl. mva.:  

Vannforbruk pr. år Sats 2015 Sats 2016 

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 Elvika renseanlegg. For 
levering av septikslam skal det betales en avgift på 277 kr/m3.  

10.6 Tilkoblingsgebyr:  

 

Vann Sats 2015 Sats 2016 

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 

750 

Kontroll av vannmåler på stedet 0,00 

Kontroll av vannmåler ved eksternt laboratorium Etter faktiske 

kostnader 
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10.8 Reduksjon i gebyr iht. Forskriftens § 3-10 

 
Gebyrreduksjon som følge av avbrudd i vannforsyningen 

eller utilfredsstillende kvalitet på vannet 

410 

 

11 Feiing og tilsyn 

Tjenesten er mva. pliktig. Prisen er oppgitt med mva. Prisene ble sist endret i 2015. 

 

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 2015 Pris 2016 

Feiing:   

Feiing hvert 4. år 120 125 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 80 85 

Feiing hvert 2. år 240 250 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 160 170 

Feiing hvert år 480 500 

Tillegg pr. ekstra pipeløp 320 335 

Tilfeldig feiing pr. løp etter ønske fra huseier 930 970 

Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg 1 180 1 225 

Tilsyn:    

Vanlige fyringsanlegg pr. bolig 1 960 2 030 

Årsavgift tilsyn hvert 4. år 490 510 

Større fyringsanlegg pr. stk. 3 760 3 900 

Ikke lovpålagte tjenester:    
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Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av 

fyringsanlegg mv. 

930 kr pr. time 965 kr pr. time 

 

11.1 Alternativ til rivning av bygninger hvor brannvesenet 
utfører brenning som en del av en varm brannøvelse.  

 
Tillatelse til brenning må omsøkes av tiltakshaver i tråd med lokal forskrift om brenning. 

Ny betalingstjeneste fra 2016. Pris inkl. mva. 

 

Hytte: 18 750 kr. 

Bolighus: 25 000 kr  

Næringsbygg: Pris fastsettes av brannvesenet for hvert enkelt tilfelle. 

 

11.2 Gebyr for utrykning til unødvendig automatisk utløst 
brannalarm. 

 
Ny betalingstjeneste fra 2016. Pris inkl. mva. 

 

Ved automatisk brannvarsling til 110 Vestviken blir brannvesenet kalt ut som en fast 

prosedyre. Mange slike alarmer er såkalte unødvendige alarmer som skyldes brukerfeil 

eller teknisk feil på alarmanlegget.  

 

Fra tredje utløste unødvendige alarm fra en bestemt adresse innenfor en periode på 12 

måneder, påløper et gebyr til anleggseier på 3 750 kr inkl. mva./utrykning. 

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 2015 

 

Sats 2016 

  

Avgift, ikke belagt med mva:   

Festeavgift pr grav i 10 år      1 450 1 500 

Festeavgift pr grav i 20 år     2 900 3 000 

Kremasjonsavgift   

Det krematoriet tar:   Ca. 6 000 Ca. 6 000 

Gravlegging av utenbygdsboende   

  kiste 5 200 5 400 

  urne 1 700 1 750 

Gravlegging av utenbygdsboende muslimer   

Gebyret betales av kirkelig fellesråd i kommunen 

vedkommende har hatt bosted i  

18 000 18 600 

   

Tjenester, belagt med mva. fra 2010: Sats 2015  

Inkl. mva. 

Sats 2016 

Inkl. mva. 

Oppretting av støtte 620 650 

Bolting av støtte 620 650 

Blomsterkasse – innkjøpspris inkl. mva. 950 – 1 300 1000 – 1 400 

Blomsterkasse – nedsetting eks. mva. 620 650 

Stell av grav:   
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Type A 1 240 1 280 

Type B 1 500 1 550 

Type C 1 080 1 120 

Gravlegat 20 år   

Type A 27 200 28 000 

Type B 32 900 34 000 

Åmot kirkegård, navnet minnelund, for 40 år   

Kiste/urne med navn på felles minnesmerke i stein 11 700 12 100 

Åmot og Heggen kirkegårder, navnet minnelund 

for 20 år 

  

Kiste/urne med navn på felles minnesmerke på plate 5 000 5 175 

Kiste/urne uten navn på felles minnesmerke 3 000  3 105 

Kostnad minnelund, etter 20 år, pr 10 år* 1 500 1 500 

Åmot kirkegård, felles gravminne   

Pr. bronseplate på felles gravminne, maks 4 stk. 6 600 6 600 

Obligatorisk gravlegat i 20 år, type B 32 900 34 000 

*bruk av plate på navnet minnelund åpner for feste ut over 20 år. Festeavgift betales 

som ellers på gravplassene 

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 2015 

Inkl mva 

Sats 2016 

Inkl mva 

Vertikalskjæring av grasdekke på fotballbaner 3 045 kr/bane 3 045 kr/bane 

Lufting av grasmatta på fotballbaner, sand betales 

av lagene som tidligere 

3 045 kr/bane 3 045 kr/bane 

Resåing, grasfrø betales av lagene som tidligere 3 150 kr/bane 3 150 kr/bane 

 

 

 

 

  

Skiløyper - Preparering til renn utenom 

ordinær arbeidstid: 

 

Sats 2015 

Inkl mva 

Sats 2016 

Inkl mva 

Vakt – beredskap lørdag, søndag og helgedag 475 kr/døgn  475 kr/døgn  

Vakt i uka 150 kr/døgn 150 kr/døgn 

Kjøring maskin lørdag, søndag og helgedag 935 kr/time 935 kr/time 

Kjøring med maskin i uka 780 kr/time 780 kr/time 

  

Park og friluftslivsområder - utleie 
Gjelder områdene Stasjonsevja og Ole Einars plass 

 

 Sats 2015 

Ikke mva 

Sats 2016 

Ikke mva 

Reservering eller behov for strømutlegg inntil 10 A  500 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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14 Gebyr for gravetillatelser, kontroll og skilt-
/varslingsplaner 

 

Gjeldende fra 1. januar 2016. Priser er eks. mva. 

 Gebyr 2015 Gebyr 2016 

Gravesøknad inkl. tilsyn og kontroll 2 500 2 650 

Utarbeidelse av varslingsplan - liten 750 780 

Utarbeidelse av varslingsplan - stor 1 500 1 560 

Utlån av skiltpakke - liten 1 500 1 560 

Utlån av skiltpakke - stor 2 500 2 650 

Utsetting av skilt, etter medgått tid, pris 
pr time 

450 470 
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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 2014 hadde Modum en ungdomsledighet på 2,5 %, mens det for landet hadde økt til 2,1 

%. 

 

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.  

Modum kommune har etablert Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse i 

samarbeid med Modum Bad, Buskerud fylkeskommune og Sigdal kommune. Rask psykisk 

helsehjelp og LIST er eksempler på prosjekter ved ressurssenteret. 

Det er inngått samarbeidsavtale med høyskolen i Buskerud og Vestfold om forskning og utvikling 

innen folkehelseområdet. 

 

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

 

1.3  Reduksjon i sykefravær 

 

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. Arbeidet 

med sykefravær videreføres. Sykefraværet i 2014 var 7,9 %. 

 

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 2013 2014 Endring  
13-14 

Sysselsatte med bosted i Modum 6728 6506 -222 6619 6712 6723 11 

Sysselsatte m/ arbeidssted i Modum 5403 5349 -54 5447 5431 5290 -141 

Innbyggere 20-66 år 8082 8213 131 8269 8353 8341 -12 

 

I perioden 2008-2011 var det en negativ utvikling i tallet på sysselsatte med bosted i Modum. 

For årene 2012 til 2014 ser vi en positiv utvikling på dette området. Det har i 2014 vært nedgang 

i antall arbeidsplasser og antall innbyggere i yrkesaktiv alder. 

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 bolig- og næringsområder.  

 

Måleindikator: Antall sysselsatte med bosted i Modum skal øke til 7 000 innen 2016. 

 

2.2  Godt omdømme 

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

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 i 2014 fikk spørsmålet om kommunen har godt omdømme en score 

på 4,3 i Modum, mens gjennomsnittet var 4,0. Ny undersøkelse gjennomføres i 2018. 

 

Måleindikator: Modum skal i 2018 oppnå forbedret score på omdømme. 
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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 

driftsinntektene. For Modum utgjør dette om lag 29 mill. kr. De økonomiske rammene for 

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

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

I planforslaget er det innarbeidet netto driftsresultat på 19,1 mill. kr i 2016. Utover i perioden gir 

imidlertid økte låneutgifter et forverret resultat. Det er i planen ikke innarbeidet økte 

driftsutgifter som følge av ny barnehage og flere sykehjemsplasser. For å nå resultatmålet vil det 

derfor være nødvendig med et høyere inntektsnivå eller utgiftsreduksjon på andre områder. 

 

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, som  ved en forsvarlig 

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

ny barnehage. Foreslått økonomiplan innebærer at kommunens investeringsgjeld øker med 

121,5 mill.kr perioden. 

 

Måleindikator: Kommunens netto lånegjeld pr innbygger skal være betydelig under 

landsgjennomsnittet. 

 

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. 
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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 i 2015 viser 

at Modum ligger på 376. 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. 

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 6,9 %. 
 

 
5.2  Videreutvikle et godt læringsmiljø og fortsette positiv utvikling innen 
grunnskolepoeng. 
 

Gjennom fokus på faktorer som påvirker elevenes læring og læringstrykk, skape bedre 
forutsetninger for å mestre videre skolegang. 
 
Måleindikator:  

 Elevundersøkelsens indikatorer for mobbing i skolen, støtte fra lærere og 
arbeidsro skal være over landsgjennomsnittet. 

 Bedre oppnådde grunnskolepoeng over tid. 
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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:  

 Alle skolene skal benytte seg av opplegget med foreldreveiledning på 1., 4. og 8. 
trinn. 

 Foreldreundersøkelsen skal vise interesse og engasjement over landssnitt. 

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. Ta i bruk nye saksbehandlingsrutiner og kriterier. 

 
Måleindikator: Overholde krav til saksbehandlingstid og revurdering av tiltak.   
 

  
6.2  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. 
Gjennomgang av tjenestetilbudet og gjennomføre nødvendige endringer. Tverrfaglig samarbeid 
og samarbeid med 2. linjetjenesten. Se tjenestetilbudet innen rusomsorg og psykisk helse i mer 
sammenheng. Gjennomføre kompetanseløft innen psykisk helse. 

Måleindikator: Modum kommune skal være på gjennomsnitt i Buskerud når det gjelder antall 
innleggelser i 2. linjetjenesten. 
 

 
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. Viser til K-sak 82/14 – Kommunale tiltak og strategier for barn, unge og 
familier i et folkehelseperspektiv.   
 
Måleindikator: Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp på NAV skal være under 10 %. 
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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 
hverdagsrehabilitering, og øvrige tiltak på Frydenberg, Frisklivssentralen («Ut på tur»). 
Implementering av tankegangen i øvrige avdelinger. 
 

Måleindikator: Stabilisere andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85 %.  

7. Mål for kultursektoren 
 
7.1 Oppnå økt besøk på alle virksomheter innenfor kultursektorens ansvarsområde. 
 
Virksomhetene fører besøksstatistikk basert på faktisk solgte billetter og/eller registrerte besøk. 
 
Måleindikator:  Øke antall besøkende/betalende fra 250 000 til 270 000 personer. 
 

 
7.2 Modum kommune skal ha en kulturplan.  
 
Måleindikator: Planprogram for kulturplanen skal være ferdig i 2016. Kulturplan skal være ferdig i 
2017. 

 

 
7.3 Kulturskolen skal være en tydelig og aktiv samarbeidspartner for kommunens korps, 
grunnskoler og andre frivillige organisasjoner i kommunen.  
 
Måleindikatorer: «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning» skal implementeres i 
kulturskoledriften. 
  

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 
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mulig ved ensidig egenproduksjon. 

Måleindikator:  

 Nye tomter i etappe 2 i Mælumenga legges ut for salg i 2016. 

 Infrastrukturarbeidene for 1. etappe i Vikersund sentrum nord skal være klare til 

01.07.2018. 

 Infrastrukturarbeidene på Nedmarken skal være klare innen 01.07.2016. 

 

8.3 Energieffektiviseringstiltak og CO 2 reduksjon i kommunale formålsbygg  

Det utarbeides et konkurransegrunnlag for inngåelse av energisparekontrakt i kommunale 
formålsbygg i 2016. Gjennomføringsmodellen benevnes som Energy Performance Contracting 
og blir omtalt som EPC energisparemodell i Norge.  Den er standardisert etter NS 6430. 
Energisparekontrakter og metoden slik den beskrives i standarden, går ut på å planlegge og 
gjennomføre energieffektive tiltak i bygninger og andre anlegg. En energientreprenør står for 
arbeidet. Energientreprenøren avtaler en gitt besparelse med oppdragsgiveren og dette 
kontraktsfestes.  

Målindikator:  

1. Etter gjennomført EPC kontrakt, skal samlet energiforbruk i kommunale formålsbygg være 

redusert med minimum 30 % i forhold til målt energiforbruk i 2012. Klimaet i Modum var i 

2012 et statistisk normalår. 

2. Energisparetiltak skal ha en bedriftsøkonomisk inntjeningstid på maksimalt10 år. 

3. Drivstoff til eksisterende oljekjeler konverters fra mineralsk fyringsolje til bioolje innen 

utgangen av 2017. Utslipp fra oljekjelene vil være klimanøytrale ved utgangen av 2017.  

 

8.4 Hverdagsturen skal være lett tilgjengelig langs gang- og sykkelveier og stier/løyper i 
nærområdene 

Tilrettelegging for fysisk aktivitet er viktig for folkehelsen og prioriteres gjennom utbygging av 
gangveier og tilrettelegging av turstier/skiløyper der folk bor. 

Måleindikator:  

 Gang- og sykkelveien langs Badeveien skal stå klar innen utgangen av 2018. 

 I 2016 skal 40 stier i nærmiljøet skal være skiltet, og avtaler om vedlikehold skal være 
inngått med lag og foreninger. 

Når det er tilstrekkelig snø, skal lysløyper og andre skiløyper kjøres opp i bygda og på Øståsen. 
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Vedlegg 7: Kommunestyrets vedtak 
BUDSJETT 2016 – ØKONOMIPLAN 2016-2109 

 

 

1. Med forbehold om Stortingets vedtak om skattøre, vedtas følgende satser for 2016: 

 Inntektsskatt for personlige skatteytere: 11,8 prosent 

 Formueskatt: 0,7 prosent 

 Eiendomsskatt: 0,7 prosent av takstverdien for eiendommene ”verker og bruk”.  

 

2. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas slik det framgår av rådmannens forslag 

med endringer innarbeidet i vedlagt talldel: 

 Skjema 1A og 1B: Driftsbudsjettet  

 Skjema 2A og 2B: Investeringsbudsjettet  

 

3. Betalingssatser 2016 fastsettes i henhold til økonomiplanens vedlegg 4 og 5, med 

endringer som nevnt i punkt 11. 

 

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 så vel som overskudd kan innhentes gjennom avgiftsendring i de 

påfølgende årene. 

 

6. Kommunestyret godkjenner låneopptak i 2016 på 123,5 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. 

 

9. Driftsbudsjettet til Kultursektoren styrkes med kr. 455.000,-  
 

- Samtlige tilskuddordninger innenfor kultursektoren revideres i løpet av 2016 

 

- Det avsettes kr. 355. 000,- til disposisjon for hovedutvalget 

 

- Lag og foreninger kan søke hovedutvalget om tilskudd. 

 

- Det opprettholde gratis utlån av kommunens anlegg som vesentlig brukes av barn og 

ungdom. 

 

- Utredning av «Kulturskoletimen». Formålet er å knytte skole og SFO tettere sammen 

med kulturskolen, idrett og frivillige aktiviteter. 
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- Det overføres kr.100.000,- fra Sentraladministrasjonen, til frivillig arbeid som rettes 

mot integreringstiltak for flyktninger 

 

 

10. Driftsbudsjettet til Undervisningssektoren styrkes med kr. 3.328.000,-  

 

- Det avsettes kr. 400.000,- til disposisjon for hovedutvalget 

 

- Kommunen skal fortsette å holde fokus og satse på tidlig innsats i skole og i 

barnehager. Økt bemanning i grunnskolen styrkes med 2.000.000,-  rettet mot elever i 

1-4.klasse. 

 

- Det innføres prøveordning med skolefrukt til elever i 8-10 klasse, tre dager pr.uke. Det 

avsettes kr. 128.000,- til denne prøveordningen i 2016. Ordningen evalueres høsten 

2016 og legges frem for Hovedutvalget for undervisning. 

 

- Satsningen på etterutdanning av lærere skal også inkludere skolebibliotekarene. 

 

- Det utarbeides en analyse over behovet for læremidler i grunnskolen. 

 

- Det innføres friplass i barnehager for familier med brutto årsinntekt på under 3G. 

Brutto årsinntekt mellom 3G-4G reduseres plasskostnaden med 50%.  

Det avsettes kr.800.000,-  

 

- Utredning av «Kulturskoletimen». Formålet er å knytte skole og SFO tettere sammen 

med kulturskolen, idrett og frivillige aktiviteter. 

 

- Det er ønskelig at kommunen benytter lokal kunnskap innen Tegn til tale, slik at flere 

ansatte i kommunen vil kunne benytte og bruke dette i barnehager og skoler. 

 

- Utrede muligheten for samarbeid med nabokommunen om mottaksklasser med sikte 

på å styrke språkopplæringen blant innvandrere.  

 

- Det forutsette at øk rammetilskudd kr. 765.000,-  blir brukt til mer fleksible 

barnehageopptak. Vi ber om at det utredes praktiske og økonomiske konsekvenser av 

å innføre 2 barnehageopptak i året. 

 

 

11. Teknisk sektor:  

 

- Ny bru i Geithus prosjekteres ferdig i 2016. Finansiering og byggestart avklares når 

prosjekteringen er ferdigstilt. Ny bru er innarbeidet i budsjettet, skjema 2B, med 50 

mill. kr i 2019.  

 

- Det forutsettes at gebyrregulativ teknisk sektor, byggesaker reguleres utfra selvkost. 

Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling beheftes ikke med gebyr. 

 

- Kommunen skal jobbe aktivt opp mot Buskerud fylkeskommune slik at gangveien fra 

Hæretoppen til Vikersund Nordavkjøringen blir realisert. 
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12. Sentraladministrasjonen omdisponerer kr. 100.000,- til andre formål, se punkt 9. 

 

- Kommunen skal videreføre satsning på lærlinger og det skal være minst en lærling pr. 

500 innbygger. For å sikre at enda flere lykkes skal kommunen inngå kontakt med 

lærekandidater. Sentraladministrasjonen skal ha et særlig ansvar for oppfølgning av 

lærlingordningen og lærekandidatordningen.  

 

- Det avholdes 3 møter på dagtid i kommunestyret i 2016. 

 

- Det legges til rette for strømming av møter i kommunestyret. 

 

- Modum kommune starter arbeidet med å bli godkjent som Fairtrade-kommune innen 

utgangen av 2016. 

 

- Modum kommune søker medlemskap i IKA Kongsberg. Eierskapet vil sikre 

kommunens arkiv behov og lukke dagens avvik. Man forventer en innsparing med 

denne løsningen i forhold til rådmannens forslag. 

 

13. Eventuelle restmidler fra formannskapets disposisjonskonto 2015 overføres til samme 

konto for 2016. 

 

 

 

 

Budsjettskjema 1A                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
(tall i mill kr) Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Skatt på inntekt og formue -279,7 -294,7 -313,125 -313,1 -313,1 -313,1

Andre direkte/indirekte skatter -13,3 -12,7 -13,300 -13,3 -13,3 -13,3

Rammetilskudd -349,9 -344,4 -362,704 -362,7 -362,7 -362,7

Eiendomsskatt -25,3 -23,9 -24,000 -24,0 -24,0 -24,0

Andre generelle statstilskudd -24,9 -25,1 -29,400 -29,4 -29,4 -29,4

Sum frie disp inntekter -693,1 -700,8 -742,529 -742,5 -742,5 -742,5

Renteinntekter bank m.v. -5,4 -6,6 -6,300 -6,3 -6,3 -6,3

Renteinntekter og utbytte kraft -20,1 -20,2 -20,200 -20,2 -20,2 -20,2

Renteutgifter 20,6 21,1 23,900 26,5 30,2 29,7

Avdrag på lån 34,3 35,1 40,200 43,2 47,7 47,7

Netto finansinntekter/-utgifter 29,4 29,4 37,600 43,2 51,4 50,9

Netto avsetninger -1,8 -1,6 15,400 9,8 1,6 2,1

Overføring til investeringsbudsj. 0,0 12,0

Mindreforbruk 0,0

Netto driftsresultat -1,8 10,4 15,400 9,8 1,6 2,1

Til fordeling drift 665,5 661,1 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan
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Budsjettskjema 1B                   DRIFTSBUDSJETTET 
 
mill.kr Regnskap Oppr bud Budsjett

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.0 Fellesposter Ramme -19,3 33,9 29,488 29,5 29,5 29,5

1.1 Sentraladministrasjon Ramme 31,4 27,5 41,704 41,7 41,7 41,7

1.2 Undervisning Ramme 256,2 245,8 252,197 252,2 252,2 252,2

1.3 Helse og sosial Ramme 344,3 308,7 323,436 323,4 323,4 323,4

1.5 Kultur Ramme 29,1 27,6 23,106 23,1 23,1 23,1

1.6 Teknisk Ramme 23,8 17,6 19,598 19,6 19,6 19,6

Sum Ramme 665,5 661,1 689,529 689,5 689,5 689,5

Økonomiplan

 

 

Budsjettskjema 2A                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

mill.kr Budsjett Budsjett

2015 2016 2017 2018 2019

Investeringer i anleggsmidler(jf. 2B) 127,0 169,600 205,8 112,8 88,5

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 11,6 53,2

Finansieringsbehov 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Finansiert slik:

Bruk av lån til egne investeringer 87,3 123,500 176,8 26,0

Bruk av lånemidler til videre utlån 20,0 20,000 20,0 20,0 20,0

Salg av anleggsmidler 29,0 21,000 16,0 9,0 6,0

Tilskudd til investeringer 11,100 155,0

Mottatte avdrag på lån 10,0 10,000 10,0 10,0 10,0

Andre inntekter 3,0 2,0 3,5

Sum ekstern finansiering 146,3 185,600 225,8 196,0 65,5

Overført fra driftsbudsjettet 12,0

Bruk av avsetninger 10,3 14,000 10,0 53,0

Sum finansiering 168,6 199,600 235,8 196,0 118,5

Økonomiplan
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Budsjettskjema 2B                INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

Budsjett

(tall i mill kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Sentraladm IKT 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

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

Egenkapital KLP 2,3 2,8 2,0 2,0 2,0

Undervisning Barnehager 0,8 27,1 43,0

Helse og sosial Sykehjem 36,0 96,0 102,0 27,0

Velferdsteknologi 0,5 0,5 0,5 0,5

Geithusberga 22,0

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

Kultur Kulturskolen 4,8

Teknisk Anleggslista 10,0 10,5 9,6 9,6 9,6

Veianlegg 6,5 5,0 5,0

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

Formålsbygg/ENØK 7,4 8,2 8,2 8,2 8,2

Rådhus 12,8

Tomtefelt 10,0 11,0 10,0 4,0 10,0

Næringsområder 12,0

Vikersund sentrum Nord 5,0 17,6 15,5

Ny bru Geithus 50,0

Reservevannskilde 20,0

Sum investeringer 127,0 169,60 205,8 112,8 88,5

Økonomiplan

 

 

 


