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1. SAMMENDRAG
For 2019 består budsjett og økonomi- og handlingsplan av fire dokumenter etter denne oppbyggingen:
1. Et felles dokument for Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet består av en
generell del og en kommunespesifikk del på felles mal med overordnede strategier og mål,
økonomiske forutsetninger og budsjettskjemaene (driftsbudsjett og investeringsbudsjett). I den
kommunespesifikke delen inngår alle de fem kommunene.
2. Trøgstad kommunes eget budsjettdokument med rådmannens forslag til vedtak, tekstlig omtale
med henvisninger til budsjettdokumentets del 1, kommunal tjenesteproduksjon og handlingsplan
for den enkelte virksomhet.
3. Vedlegg til alle investeringstiltak som er ført opp i planperioden (felles mal for alle fem kommuner).
Disse skjemaene kan med fordel leses sammen med Budsjettskjema 2B (nest siste side i
fellesdokumentet)
4. Gebyrregulativ og utleiepriser.
Budsjettarbeidet startet som tidligere år med at alle virksomheter fikk tildelt en foreløpig budsjettramme på
bakgrunn av vedtatt budsjett 2018. Budsjettrammen ble korrigert for lønns- og prisvekst, og det er
innarbeidet enkelte nye tiltak som følge av politiske vedtak og statlige føringer. Den økonomiske
situasjonen tilsier at det ikke har vært mulig å møte alle nye behov og ønsker fra virksomhetene. Dette
innebærer at nødvendige endringer må finne sin løsning gjennom omprioriteringer og effektivisering.
For å oppnå balanse i budsjettet har det på samme måte som de siste årene vært nødvendig å benytte
fondsmidler til finansiering av enkelte tiltak. Dette gjelder bl.a. ressurser til barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagene og bofellesskap EMA. Det har i tillegg vært nødvendig å benytte ca. 2,9 mill.
kr fra fond for dekke opp for reduserte inntekter fra eiendomsskatt.
Trøgstad kommunes investeringer er omtalt i fellesdelen. Oppgradering og nybygg innenfor skoler, kultur,
idrettshall og barnehage gir en betydelig økt attraktivitet for bokommunen Trøgstad, og legger godt
grunnlag for å tiltrekke seg flere barnefamilier. Dette er en ønsket utvikling både i forhold til
befolkningsvekst og en bedre alderssammensetning blant innbyggerne.
Summen av vedtatte investeringer er betydelig, og kommunen har høy lånegjeld etter at de planlagte
investeringene er gjennomført. Det store investeringsprogrammet gjør at det er lite rom for nye
investeringer finansiert ved låneopptak i denne planperioden. Unntaket er prosjekter som er
selvfinansierende gjennom avgifter og tilskudd eller tiltak som vil føre til innsparinger i drift.
Politisk og administrativt er det viktig å bidra til å sikre Trøgstad-innbyggerne for framtida. I dette ligger at
dagens forbruk og investeringer ikke skal svekke innbyggernes muligheter til å få dekket sine behov for
kommunale tjenester i framover. Dette krever god planlegging, effektiv drift og stram økonomistyring de
kommende årene.
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2. KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2019-22’ og ’Årsbudsjett 2019’ ble presentert og
delt ut til politiske representanter o.a. ved offentliggjøringen 31. oktober 2018.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:
Rådmannens forslag til ’Økonomi- og handlingsplan 2019-22’ og ‘Årsbudsjett 2019’ ble i
kommunestyrets møte 12.12.18 vedtatt slik det foreligger i fellesdokumentet ‘Budsjettdokumentet
2019’ og ‘Budsjettdokument 2019, del 2’ med enkelte endringer og tillegg:
A: Økonomi- og handlingsplanen 2019-22:
1.

Det tas til orientering at administrasjonen viderefører arbeidet med å avstemme balansen mellom kommunens
inntekts- og utgiftsside for generelt å kunne bedre kommunens økonomiske handlefrihet utover i planperioden.

2.

Det legges opp til følgende satser for eiendomsskatt i planperioden, som fortsatt øremerkes investeringstiltak og økt
vedlikehold:
Bolig- og fritidseiendommer (faste eiendommer i hele kommunen unntatt verker og bruk og annen næringseiendom):
2019
2020
2021
2022
2‰
2‰
2‰
Beregnet eiendomsskatt:
2019
2020
6,1 mill.
6,1 mill.

2021
6,1 mill.

2022
-

Det vises for øvrig til pkt. 4 i vedtaket for årsbudsjett 2019.
3.

Eiendomsskatten skal bidra til dekning av utgifter til renter og avdrag i forbindelse med gjennomførte og vedtatte
utbyggingsprosjekter. Av eiendomsskatten på 6,1 mill. kroner settes kr 675.000 av til fond og øremerkes ekstra
vedlikehold.

4.

Kommunestyret vil søke å nedbetale gjeld fortløpende i økonomiplanperioden fremfor å bygge nye fondsreserver.

5.

Gevinstrealisering knyttet til nye bygg og organisatoriske grep innarbeides i økonomiplan 2019-2022 med følgende
beløp:
2020
2021
2022
2,0 mill. kr 2,6 mill. kr 3,3 mill. kr

B: Årsbudsjett 2019:
1. Trøgstad kommune og den enkelte virksomhets budsjett for 2019 vedtas slik det framkommer av budsjettdokumentet 2019:
- Budsjettskjema 1A – drift inkl. noter
- Budsjettskjema 2A – investering
- Budsjettskjema 1B - drift
- Budsjettskjema 2B – investering
Sum fordelt til drift utgjør kr 309.409.000, og investeringer i anleggsmidler kr 77.212.000.
2. Kommunale egenbetalinger, gebyrer/avgifter prisjusteres med 2,8 % med virkning fra 01.01.2019.
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Følgende områder avviker fra dette:
a) Foreldrebetaling for full plass i barnehage settes lik sentralt fastsatt makspris fra henholdsvis 01.01.19 og 01.08.19 med
kr 2.990,-/kr 3.040 pr. måned for full plass, kr 2.560,-/2.600,- for 80% plass og kr 1.965,-/1.995,- for 60% plass.
Matpenger kommer i tillegg med kr 370,- pr. måned ved full plass, kr 295,- ved 80% plass og kr 220,- ved 60% plass.
b) Husleie i kommunale utleieboliger reguleres med 2,6 %.
c) Det skal betales kr 1.250,- for vielser som skjer utenom ordinær arbeidstid.
d) Følgende satser for hjemmehjelp, trygghetsalarm, vask av tøy og mat for hjemmeboende gjøres gjeldende:

Opphold
sykehjem
Timepris

Abonnement
pr. måned

e)

Trygghetsalarm etablering
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Lunsj (ny)
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Korttid dag / natt
Korttid døgn
Praktisk bistand under 2 G
Praktisk bistand 2-3 G
Praktisk bistand 3-4 G
Praktisk bistand 4-5 G
Praktisk bistand over 5 G
Praktisk bistand under 2 G
Praktisk bistand 2-3 G
Praktisk bistand 3-4 G
Praktisk bistand 4-5 G
Praktisk bistand over 5 G

2018
Kr 515,Kr 230,Kr 70,Kr 55,Kr 40,Kr 85,Kr 78,Kr 40,Kr 36,Kr 133,Kr 95,Kr 4.150,Kr 15,Kr 42,Kr 80,Kr 160,Kr 205,Kr 280,Kr 280,Kr 280,Kr 280,Kr 205,Kr 990,Kr 1.500,Kr 1.990,Kr 2.500,-

2019
Kr 530,Kr 230,Kr 72,Kr 56,Kr 41,Kr 87,Kr 80,Kr 41,Kr 37,Kr 137,Kr 97,Kr 4.415,Kr 15,Kr 43,Kr 85,Kr 165,Kr 210,Kr 290,Kr 290,Kr 290,Kr 290,Kr 210,Kr 990,Kr 1.700,Kr 2.150,Kr 2.700,-

Økning
Kr 15,Kr 0,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 4,Kr 2,Kr 265,Kr 0,Kr 1,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 10,Kr 10,Kr 10,Kr 10,Kr 5,Kr 0,Kr 200,Kr 160,Kr 200,-

Kommunale gebyrer og utleiepriser prisjusteres slik det framgår av eget gebyrregulativ som følger saken som vedlegg.
Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgiften i tillegg.

3. Ved salg av ledige kommunale tomter i 2019 justeres prisene på bolig- og næringstomter med 2,8 %.
 kvadratmeterprisen avrundes til nærmeste hele krone
 for vei/vann og asfalt/gatelys avrundes prisen til nærmeste kr 500,4. For eiendomsskatt gjelder:
1. Det innkreves eiendomsskatt for 2019 i hht. lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 §§ 2 og 3, samt endringer i samme lov
(siste gang 19.12.17 med virkning fra skatteåret 2019).
2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3g innkreves eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen unntatt
verker og bruk og annen næringseiendom.
3. Med de unntak som er nevnt under vedtakets punkt 5 skal skatteøre i Trøgstad kommune være 2 ‰, jfr.
eiendomsskattelovens § 11, 1. ledd.
4. Det gis et bunnfradrag på kr 50.000 pr. selvstendig boenhet i boliger og fritidsboliger, jfr. eiendomsskattelovens § 11, 2.
ledd.
5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25.
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Forslag til nye eiendomsskattevedtekter som en følge av siste lovendring er under utarbeidelse og vil bli lagt fram når
budsjettsaken kommer til politisk behandling. 1

Følgende nye låneopptak foretas i 2019:
Sum låneopptak
Kr 400.000
Kr 1.500.000
Kr 500.000

Investeringstiltak
Prosjekt 7224: Bytte av pumpestasjoner vann
Prosjekt 7227: Utskifting gamle vannledninger Skjønhaug sentrum
Prosjekt 7228: Ledningsanlegg Grav - Festningsåen

Nedbetalingstid
20 år
40 år
40 år

Rådmannen har i gjeldende finansreglement (K-sak 52/16) fullmakt til å godkjenne lånenes rentebetingelser.
6.

Driftsjustering og omprioriteringer realiseres som beskrevet for hver virksomhet i kapittel 8.

7.

Kommunestyret skal etter forslag fra Kirkelig Fellesråd fastsette nedenstående avgifter fra 01.01.2019, jfr. gravferdsloven §21,
annet ledd:
 Leie av kirke ved gravferd for utenbygdsboende og ikke-medlemmer – kr 4.000, Graving av kistegrav for utenbygdsboende – kr 2.200,- inkl. mva.
 Nedsettelse av urne for utenbygdsboende – kr 870,- inkl. mva.
 Festeavgift forhåndsfeste av grav – kr 180,- pr. år pr. grav
 Gjenfeste av grav – kr 180,- pr. år pr. grav

8.

Rådmann skal gjennom 2019 arbeide aktivt for å bedre balansen mellom løpende driftsutgifter og -inntekter.

9.

Alle virksomheter skal gjennomføre brukerundersøkelser på hele eller deler av sitt tjenestetilbud hvert annet år.

10.

Rådmannen gis fullmakt til å;
 som ledd i praktisering av gjeldende KOSTRA-forskrifter å foreta nødvendige tekniske budsjettendringer dersom det
skulle oppstå avvik i forhold til gjeldende forskrifter gjennom budsjettåret 2019
 foreta intern ressursfordeling mellom skolene
 fordele avsatte midler og føre bruk av fondsmidler til kompetanseheving for lærere
 foreta intern fordeling av 3,85 årsverk mellom barnehagene til barn med nedsatt funksjonsevne
 fordele kr 675.000 fra eiendomsskatten til vedlikehold av bygg og veier

11.

Kommunestyret vedtok følgende:
a. Investeringspunkt 17 Trøgstad Stadion skifter plass til nr. 15 og skifter status til Må-prosjekt.
b. Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg og veier økes med 1 mill. kr, hvorav 0,3 mill. kr øremerkes til praktisk
læringsarena på ungdomsskolen. I tillegg avsettes kr 30.000 ekstra til Løp og spis-prosjektet på Skjønhaug skole.
Budsjettet til administrative stillinger reduseres tilsvarende med kr 1.030.000.
c. Det bevilges kr 2.070.000 til innløsning av festetomter i tilknytning til Trøgstad bygdemuseum. Beløpet finansieres ved
salg av kommunale tomter/eiendommer.
d. Eiendomsskattevedtekter (som følge av siste lovendring) for Trøgstad kommune vedtas.

12,

Felles innstilling fra rådmennene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad vedtas med følgende tillegg til slutt under
punktene Idrett og Skole/barnehage: «Det presiseres at dette punktet ikke berører vedtak som tidligere er fattet av
kommunestyret i Trøgstad og medfører derfor ikke endringer i forhold til fremlagt budsjett for 2019.»
Eiendomsskatt
Trøgstad kommune baserer årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 på videreføring av dagens utskrivningsalternativ for
eiendomsskatt frem til overgangsperiodenes utløp 31.12.2021.

1

Se vedtakets pkt. 11 d
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Kirke
Fellesrådene har meldt inn behov for gjennomføring av et omfattende rehabiliterings- og vedlikeholdsprogram ved en rekke av
kirkene/kirkeeiendommene i sammenslåingskommunene. Før Trøgstad kommune prioriterer ytterligere rehabiliterings- og
vedlikeholdstiltak i kirkene/kirkeeiendommene enn i gjeldende økonomiplan, vurderes det som nødvendig at kirkelig
fellesnemnd foretar en tydelig og samlet prioritering av behovene basert på kvalitetssikrede bygningsmessige vurderinger og
kostnadskalkyler. Prioriteringene bes oversendt Indre Østfold kommune, senest 15. april 2019, og vil vurderes når Indre Østfold
kommune behandler forslag til egen økonomiplan for 2020-2023.
Idrett
Planene for rehabilitering, vedlikehold og nyinvesteringer i idrettsanlegg er mange i sammenslåingskommunene. Idrettsrådene i
Indre Østfold bes kartlegge situasjonen og foreta en samlet prioritering av ambisjoner og planer. En samlet prioriteringsoversikt
med vurderinger og kostnadskalkyler bes oversendt Indre Østfold kommune, senest 15. april 2019, og vil vurderes når Indre
Østfold kommune behandler forslag til egen økonomiplan for 2020-2023. Det presiseres at dette punktet ikke berører vedtak
som tidligere er fattet av kommunestyret i Trøgstad og medfører derfor ikke endringer i forhold til fremlagt budsjett for 2019.
Skole/barnehage
Trøgstad kommune ber Indre Østfold kommune utarbeide en barnehageplan og en skolebruksplan innen 2021. Større
investeringer, eller kapasitetsutvidelser, i barnehager og skoler iverksettes ikke før vedtatt plan foreligger, eller at Fellesnemnda
har godkjent at denne føringen fravikes. Det presiseres at dette punktet ikke berører vedtak som tidligere er fattet av
kommunestyret i Trøgstad og medfører derfor ikke endringer i forhold til fremlagt budsjett for 2019.
Boliger
Trøgstad kommune har avsatt midler i årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 til gjennomføring av konkrete boligsosiale
tiltak. Fellesnemnda bes snarest og innen 1. mai 2019 foreta en helhetlig vurdering om det foreligger muligheter for å hente ut
gevinster ved å samordne tiltakene. Det forutsettes at Husbanken involveres i dette arbeidet. Trøgstad kommune legger til
grunn Fellesnemndas konklusjoner for sitt videre arbeid med å realisere tiltakene.
Helse
Rådmannen bes snarest gå i dialog med sammenslåingskommunene og peke på egnede lokaler og utrede faglige og
økonomiske konsekvenser ved etablering av en forsterket skjermet enhet for særlig ressurskrevende brukere. Det forutsettes at
kjøp av denne type plasser i andre kommuner avvikles i størst mulig grad som følge av en slik etablering og tiltaket forventes å
gi konkrete kostnadsmessige gevinster. Fellesnemnda gis fullmakt til å godkjenne tiltaket.

Kommunestyrets vedtatte drifts- og investeringstiltak er gjengitt på side 39 og 40 (kap. 7.7 og 7.8). De
obligatoriske oversiktene er oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak.
Konkret resulterer endringene fra rådmannens forslag til årsbudsjett for 2019 i følgende justeringer:
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3. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER
Kommunal virksomhet finansieres hovedsakelig ved brukerbetaling, skatteinntekter, rammetilskudd
og øremerkede tilskudd. De mest inntektsbringende postene for kommunene generelt er det statlige
rammetilskuddet og skatteinntektene, som for Trøgstad utgjør 72 % av samlede inntekter. Stortinget
er enerådende mht. å fastsette nivået på disse overføringene, hvilket tilsier at Trøgstad kommune er
svært sårbar mht. endringer i overordnede styringssignaler og ressurstildelinger.

3.1 HOVEDPUNKTER FRA FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT FOR 2019
Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan for årene 2019-22 og årsbudsjett for 2019 er utarbeidet
på bakgrunn av Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019.

Hovedpunktene fra statsbudsjettet for
2019 er nærmere omtalt i felles
dokument del 1. Det samme gjelder
KS-rapporten «Kommunene og norsk
økonomi 2/2018» og Norges Bank
sin pengepolitiske rapport nr. 3-2018.
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4. STATUS-/ OG MULIGHETSANALYSE (SWOT)
En SWOT-analyse er en metode som har til hensikt å identifisere organisasjonens sterke og svake sider,
og om disse sidene ved organisasjonen er av en slik karakter at de kan benyttes for å møte de utfordringer
og endringer som finner sted internt og eksternt. Nedenfor følger en overordnet vurdering av Trøgstad
kommune, mens det under kapittel 8 fremkommer en tilsvarende analyse for hver virksomhet.
Nåtid

Framtid

Styrker – bokommunen Trøgstad
Kultur- og fritidstilbud med stor aktivitet
Mange frivillige bidrar i lokalsamfunnet
Tilrettelagt for utøvelse av musikk og allmenne kulturopplevelser
Et nytenkende landbruk
Unik god vannkvalitet i hele Trøgstad
Kommunen har et tjenestetilbud av god kvalitet
Et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge
Nye og funksjonelle lokaler
Stort arbeidsmarked i nær pendleravstand
Nærhet til handels- og kulturtilbud
Tilgang på boligområder og -tomter av god kvalitet
Gode muligheter for rekreasjon og friluftsliv
Aktivt folkehelsearbeid
Prioriterer vedlikehold av kommunale bygninger, veier og anlegg
Tilgjengelig til naturreservatene og friområder

Muligheter – bokommunen Trøgstad
Synliggjøre Trøgstad som en god bokommune med et rikt kultur- og
fritidstilbud både lokalt og i regionen
Nye næringsarealer og satsing på næringsutvikling
Tettstedsutvikling
Samskape med frivillige for å videreutvikle gode tilbud for mange
grupper
Videreutvikle gode møteplasser for innbyggere og næringsliv
Økt offentlig og privat samarbeid

Styrker – organisasjonen Trøgstad kommune
Aktivt utviklingsarbeid
Fokus på kompetansebygging
Gjennomgående god fagkompetanse hos medarbeidere
Myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere
Tverrfaglig og tverrtjenestelig samarbeid
Aktivt arbeid for helsefremmende arbeidsplasser
Et godt omdømme som arbeidsgiver
Brukermedvirkning
Praksisplasser for flyktninger og arbeidssøkere
Samarbeid med andre kommuner, lag og foreninger
Forbedringsbehov – bokommunen Trøgstad
Økte næringsetableringer
Tilgang til lettere arbeidsoppgaver for de som står utenfor ordinært
arbeidsliv
Økt offentlig kommunikasjon og utbygging av gang- og sykkelveier

Muligheter – organisasjonen Trøgstad kommune
Bygging av en framtidsrettet Indre Østfold kommune
Fornying og forbedring av tjenestene
Utvikle og rekruttere relevant kompetanse
Ta i bruk digitale løsninger i tjenesteproduksjon og i samhandling
med brukerne
Videreutvikle samarbeidet på tvers av virksomheter og fagområder

Forbedringsbehov – organisasjonen Trøgstad kommune
Redusere sykefraværet
Redusere sårbarheten ved ansattes fravær
Bedre utnyttelse av digitale løsninger

Spesielle utfordringer – bokommunen Trøgstad
Gjøre kommunen synlig og attraktiv for nye innbyggere
Integrering av flyktninger og innflyttere i lokalsamfunnet
Spesielle utfordringer – organisasjonen Trøgstad kommune
Sikre langsiktig solid økonomi
Tilpasse tjenesteproduksjonen til stadig trangere økonomiske rammer
og nye lovkrav
Flere barn, unge og voksne med store og sammensatte hjelpebehov
Investeringsprosjekter belaster daglig drift
Ressurskrevende å bygge Indre Østfold kommune
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5. OVERORDNEDE MÅL
5.1 KOMMUNAL PLANSTRATEGI – 2016-19
Den kommunale planstrategien er lovpålagt og gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides,
revideres eller oppheves i inneværende kommunestyreperiode. Kommunestyret skal også ta stilling til
om kommuneplanen, eller deler av den, skal revideres.
Gjeldende kommunale planstrategi ble vedtatt 20.09.2016 av kommunestyret. Den nye planstrategien
dreier plansystemet i retning av færre planer. Til gjengjeld blir flere føringer lagt inn i kommuneplanen.
Dette vil frigjøre ressurser fra planarbeid senere, men gir større krav til gode prosesser for å finne og
gi eierskap til mål og strategier i det pågående kommuneplanarbeidet.
Den kommunale planstrategien peker på følgende fokustema i kommuneplanarbeidet:

Øvrige planer som ifølge planstrategien skal utarbeides i tidsrommet 2016-2019:

Plan- og utredningsbehov
Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel
Beredskapsplan med ROS
Klimatilpassing
Vannmiljø og klimatilpassing
Kulturminner
Fysisk aktivitet for alle
Trafikksikkerhet
SLT-arbeid
Mestringsplan (Psykisk helse, rus, fattigdom)
Folkehelse
Kreft
Rehabilitering
Botilbud for mennesker med behov for
heldøgns omsorgstjenester
Botilbud for flyktninger
Vold i nære relasjoner
Demens
Kultur
Reguleringsplan gangvei Rv 22 n for Skjønhaug
U = Utredning

2016 2017 2018 2019 Ansvarlig virksomhet
P
P
P
U

P
P
P
H

P
H

P
H
H

P
H

H
P/H
H
P
P
H
H
H
P
H
H = Handlingsplan

H
H

Rådmann
Rådmann, teknisk
Stab SPS
Teknisk
Teknisk, stab SPS
Stab SPS
Stab SPS
Stab SPS, teknisk
Stab SPS
Helse
Stab SPS
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg
BOAK, pleie og omsorg,
helse
NAV, teknisk
Helse
Pleie og omsorg
Stab SPS
Teknisk
P = Plan
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5.2 KOMMUNEPLANENS OVERORDNEDE MÅL – 2018-29
Kommuneplanens langsiktige del er kommunens overordnede plandokument. Kommuneplan for
perioden 2018-2029 ble vedtatt av Trøgstad kommunestyre 07.02.18. Hovedmål og delmål fra
kommuneplanen er tatt inn i del 1 i felles budsjettdokument.

5.3 BALANSERT MÅLSTYRING
BMS har som formål å gi ledelsen et verktøy for gjennomføring av virksomhetens strategi og måle
resultatoppnåelsen av strategiske målsettinger. Dette gjøres blant annet ved å utvide det tradisjonelle
fokuset på økonomiske måleindikatorer til i langt større grad å identifisere og følge opp «driverne»
bak de økonomiske resultatene.
Benyttet riktig vil BMS gi:
• Bedre operasjonalisering av strategi
• Mer konkrete og kvantifiserbare mål
• Økt felles forståelse av mål og strategi i hele organisasjonen
• Bedre kobling mellom daglige aktiviteter og langsiktige målsettinger
Med bakgrunn i at Trøgstad kommune fra 2020 inngår i Indre Østfold kommune har man valgt å ta
målekartet ut av budsjettdokumentet for 2019.
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6. KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON
Kommunesektoren har en sentral rolle i løsning av store samfunnsoppgaver innenfor bl.a. oppvekst,
kunnskap og omsorg. Et av regjeringens fremste mål er å styrke velferdstjenestene lokalt. Økt velferd
betyr bedre skole, tilpassede helse- og omsorgstjenester, barnehageplass for alle og innsats innen
miljø- og kultursektoren. Kommunene har i tillegg til å være leverandør av velferdstjenester også
oppgaver som utviklingsaktør og myndighetsforvalter.

6.1 BARNEHAGENE
Trøgstadbarnehagen er organisert i tre virksomheter; Båstad barnehage, Havnås oppvekstsenter Havnås barnehage og Skjønhaug barnehage. I tillegg har vi menighetsbarnehagen med sine to
barnehager; Kirkestallen i Skjønhaug og Kirkestua i Båstad.
Barnehagen er et pedagogisk tilrettelagt tilbud som skal gi alle barn i Trøgstad gode vilkår for læring
og utvikling. Kommuneplanen for Trøgstad 2018-2029 har disse delmålene;
• Barn og unge skal få utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine,
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
• Barn og unge skal ha en trygg og utviklingsfremmende oppvekst.
• Barn og unge skal lære og utvikle sine evner optimalt, gjennom hele utdanningsløpet, og fullføre
videregående skole med tilfredsstillende resultater.
Antall barn i barnehage
Kommunale
Private
Totalt

2013
174
84
258

2014
178
85
263

2015
179
85
264

2016
183
82
265

2017
174
85
259

2018
164
64
228

Tall for 2018 er pr.01.08.18

Lov om barnehager har fastsatt overordnede bestemmelser for barnehagens innhold og oppgaver.
Forskriftens rammeplan for barnehagen fastsetter utfyllende bestemmelser om barnehagens innhold
og oppgaver.
Barnehagene skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i
barnehage får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek er fundamentalt. Leken kan ses på
som barnets «arbeid», den er spontan, lystbetont og frivillig.
Barns medvirkning står også sentralt i barnehagehverdagen. Et eksempel på dette kan være hvordan
barnehagene tar utgangspunkt i barns interesser, for så å knytte det til pedagogiske situasjoner hvor
læring og mestring står sentralt og gode lekemiljøer skapes.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale
forskjeller. Barn skal oppleve barnehager som fremmer psykisk og fysisk helse. Det langsiktige
folkehelsearbeidet er et av barnehagenes fokusområder. De som ikke allerede er helsefremmende
barnehage, jobber for å bli sertifisert.
I 2018-2019 arbeides det målrettet og systematisk med relasjonskompetanse hos barnehageansatte.
Det er utarbeidet kvalitetskjennetegn for gode relasjoner og god relasjonskompetanse, og det er
bygget inn refleksjonsverktøy som skal gi støtte til arbeidet.
Barnehagen skal være bevisst at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved
barnets utvikling. Det legges vekt på tidlig innsats med fokus på språkstimulering. Regjeringen har en
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egen strategi som er kalt Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019).
Dette er en strategi som er felles for hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående.
(http://sprakloyper.uis.no/). Kompetanseutviklingspakkene for barnehagen presenterer ulike temaer
som er sentralt for språkutvikling hos alle barnehagebarn.
Tilbudet «Musikk i barnehagen», et samarbeid med kulturskolen, videreføres.
Endringer i barnehageloven ble vedtatt fra 01.08.18, noe som bl.a. innebærer styrket bemanning
(pedagog- og bemanningsnorm) og samarbeidsplikt om overgang fra barnehage til skole. Dette
krevde tettere pedagog- og bemanning i alle barnehagene. Det samarbeides om overgangen fra
barnehage til skole, og allerede opprettede systemer evalueres og forbedres. Tilstrekkelig og
kompetent personale i barnehage må fortsatt være et satsningsområde i Trøgstad.

6.2 TRØGSTADSKOLEN
Trøgstadskolen er organisert i fire virksomheter: Trøgstad ungdomsskole, Båstad, Havnås og
Skjønhaug skoler. Figuren nedenfor viser elevtallsutviklingen pr. skole de siste 6 årene.
Skole
Båstad skole
Havnås skole
Skjønhaug skole
Trøgstad ungdomsskole
Elever i private skoler
Totalt

2013/14
154
67
207
200

2014/15
157
60
218
185

2015/16
153
64
208
200

2016/17
156
58
206
207

628

620

625

627

2017/18
149
61
208
193
9
620

2018/19
149
62
223
185
12
631

Tall pr.01.10 (GSI)

Trøgstad kommune har i Kommuneplanen 2018-2029 vedtatt følgende mål for Oppvekst:
Hovedmål:
• Barn og unge skal gis gode vilkår for læring og utvikling.
Delmål:
• Barn og unge skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine,
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
• Barn og unge skal ha en trygg og utviklingsfremmende oppvekst.
• Barn og unge skal lære og utvikle sine evner optimalt gjennom hele utdanningsløpet, og fullføre
videregående skole med tilfredsstillende resultater.
• Trygg og engasjert ungdom.
Se Kommuneplan 2018-2029 for mer utdyping av målene.
Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad 2017-2018
Rapporten skal legges fram til politisk behandling. Den gir innblikk i læringsresultater, læringsmiljø og
lærerårsverk. På samme måte som forrige år har den enkelte skole laget sin egen tilstandsrapport
som legges inn som vedlegg til samlerapporten for Trøgstad kommune. Dette for at skoleeier skal ha
mulighet til å komme ennå tettere på den enkelte virksomhet.
Den digitale Trøgstadskolen
Kommunestyret har lagt til rette for et godt digitalt tilbud for elevene i Trøgstadskolen gjennom
vedtaket om å sette av penger til tiltaket. Skolene er godt i gang med å benytte mulighetene det gir,
og håper at det vil bli fortsatt fokus på digital satsing og utvikling i skolene inn i ny kommune.
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Lesing
For to år siden startet skolene i Trøgstad en felles satsning på å øke elevenes grunnleggende
ferdighet i lesing. Dette videreføres i inneværende skoleår, nå med fokus på leseglede og
skolebibliotek både på barne- og ungdomsskolen. Leseveiledernettverket i kommunen skal arbeide
videre med Leseplan og implementering av denne, i tillegg til fokusområdene leseglede og
skolebibliotek.
SFO
Antall barn som benytter seg av SFO i Trøgstad er ca. 200. SFO gir et viktig og godt tilbud til elever
på 1.-4.trinn. Det er et godt samarbeid mellom Båstad, Skjønhaug og Havnås SFO, bl.a. ved
sommerferieavvikling. Åpningstidene er fra kl. 6.30 om morgenen til 16.45 på ettermiddagen.
Videreutdanning av lærere
Dette skoleåret er det 7 lærere som tar videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for
kvalitet». Siden skoleåret 2012/13 har 35 lærere tatt videreutdanning (inkl. årets 7). Dette er med på å
heve kompetansen i Trøgstadskolen.
Skoleår
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

Antall
4
3
1
9
5
6
7

6.3 SOSIALE TJENESTER
Sosialtjenesten skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte,
bidra til økt likeverd og likestilling samt forebygge sosiale problemer. Tjenesten tilbyr råd og
veiledning med tanke på å forebygge at problemer oppstår eller løse eksisterende problemer.
Økonomisk bistand skal sikre at alle har nok midler til livsopphold, og gis til brukere som ikke har
andre muligheter til å forsørge seg selv. Ytelsen er ment å være midlertidig. Økonomisk stønad blir
ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning, og hjelpen som gis skal bidra til å gjøre brukeren
økonomisk selvhjulpen.
Antall sosialklienter har de siste årene ligget på ca. 100 (antallet telles uavhengig av hvor mye stønad
som er utbetalt til den enkelte bruker). I 2017 hadde vi 76 brukere. Arbeidsledigheten er fortsatt lav i
Trøgstad, og dette har en positiv innvirkning på sosialbudsjettet.
Mange av brukerne vi har i vår portefølje, har sammensatte problemer og krever mye ressurser. I
perioder er det mange unge som tar kontakt med oss, og dette er en brukergruppe som har stort
fokus ved NAV Trøgstad.
Gjeldsrådgivning er et virkemiddel for å forhindre økning i antall sosialhjelpsmottakere. NAV-kontoret
har god kompetanse på dette området, og vi oppnår kontakt med andre brukere enn mottakere av
økonomisk sosialhjelp.
Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens satsing mot fattigdom i Norge. I programmet skal brukeren
ha en aktivitetsplan/ukeplan på 37,5 timer. Innholdet i planen skal være tilpasset den enkelte bruker.
Brukeren har rett til kvalifiseringsstønad når han/hun deltar i programmet. Kvalifiseringsstønaden
utgjør to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det har vært 1-2 brukere i programmet i 2018.
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Flyktningeområdet (gjelder voksne flyktninger med eller uten barn): Målet for
introduksjonsprogrammet er arbeid eller utdanning slik at flyktningene blir selvforsørget. Kommunen
er ikke bedt om å bosette flyktninger i 2018. NAV har tett oppfølging av denne brukergruppen, og
flyktningkonsulent/NAV-veileder er tilstede på skolen (Delta VO) hver 14.dag eller oftere dersom det i
perioder er behov for det. Vi har god samhandling med Delta VO, og i 2018 har Fylkesmannen
gjennomført tilsyn vedr. individuell plan i henhold til Introduksjonsloven. Det ble ikke funnet avvik.

6.4 HELSE OG BARNEVERN
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende for barn og unge
og deres familier. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester regulerer arbeidet sammen med
forskrifter, retningslinjer og veiledere. Vi har et klart fokus på tverrfaglig innsats for å ivareta barn og
familier fra svangerskapet og opp gjennom barne- og ungdomstiden, gjennom ordinære
lavterskeltilbud, forsterket helsestasjon og Trøgstadmodellen. Vi tilbyr kurs til foreldre i
«Trygghetssirkelen», og samtalegrupper for barn i skolealder som har opplevd samlivsbrudd. Vi har
fått mange positive tilbakemeldinger om disse tilbudene. Nye retningslinjer for helsestasjons- og
skolehelsetjenesten fra 2017 har tydelig fokus på forebygging, identifisering og avdekking av vold og
overgrep mot barn. Vi jobber fortsatt for å bli bedre på dette. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
har mange henvendelser fra familier som ønsker oppfølging på forskjellige måter.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester. Barnevernet skal sikre at barn og unge
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og
beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten vektlegger
barnets beste, og arbeidet er en blanding av støtte og kontroll. Tjenesten skal først og fremst gi hjelp
og støtte slik at foreldrene selv skal kunne makte å ivareta sitt omsorgsansvar. Slik hjelp og støtte kan
gis i form av ulike typer hjelpetiltak i hjemmet. I Norge er omsorg for og oppdragelse av barn
foreldrenes rett og plikt. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller
lengre perioder.
Barneverntjenesten vil fra 2020 ta over en del av de statlige oppgavene. Barneverntjenesten vil ha et
fokus på hvordan man skal løse disse oppgavene på en god måte. Dette gjøres i samarbeid med de
andre barneverntjenestene i Indre Østfold.
Fengselshelsetjenesten
Fengselshelsetjenesten skal gi helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel som er tilsvarende det
den øvrige befolkningen får (Veileder IS-1971). Tjenesten utøves i Indre Østfold fengsel og driftes av
midler direkte overført fra Helsedirektoratet. Det har vært en gradvis omfordeling av tilskudd mellom
fengslene i Norge og fra 2019 vil tilskuddet beregnes 100% etter ny modell. Budsjett for 2019 er satt
opp etter en foreløpig utregning fra direktoratet om hva tilskuddet vil bli.
Fengselshelsetjenesten har opparbeidet et godt renommé når det gjelder tverrfaglig samarbeid og
tjenester/tilbud tilpasset den enkelte innsattes behov. Utover å sørge for et likeverdig tilbud til innsatte
som den øvrige befolkningen har krav på, ønsker helsetjenesten å bidra til å forebygge ny kriminalitet
og et sunnere liv etter soning. Dette gjøres gjennom fokus på oppfølging etter løslatelse og hjelpe
innsatte med å knytte nødvendige kontakter for å få dette til. Dette vil fortsatt være fokus i 2019.
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Psykisk helse og rusteam
Psykisk helse- og rusteam er kjernepunktet innenfor kommunens psykisk helse- og rusarbeid for
voksne. Teamet er delt inn i to tjenesteområder; individuell oppfølging og behandling (samtaler) og
praktisk bistand i dagliglivet (miljøarbeidertjeneste). Aktivitetssentertilbudet er nå organisert under
virksomhet bo- og aktivitetstilbud for funksjonshemmede. Dette tilbudet er i PULS-bygget, hvor de
øvrige tjenestene i Psykisk helse- og rusteam også holder til.
Psykisk helse- og rusteam jobber ambulant, og har fokus på individuelle ressurser og mestring. Vi
jobber etter Veileder IS-2076, Sammen om mestring, som beskriver hvordan kommunen og
spesialisthelsetjenesten sammen skal jobbe med gruppene forebyggende psykisk helse og rusarbeid,
mildere, moderate og alvorlige psykisk helse og rusutfordringer. Antall brukere har økt de siste årene,
som er et resultat av Samhandlingsreformen. Derfor har vi et økt fokus på behandling/kurs i grupper.
Vi tilbyr kurs i mestring av belastningslidelser (KiB) og kurs i mestring av lett/moderat depresjon (KiD),
samt sinnemestringskurs og foreldrekurset COS (Circle of security, trygghetssirkelen) og Familiegrupper. Vi har økt samarbeid med kommunene som blir en del av Indre Østfold kommune, og
samarbeider med de andre om kurs i grupper for brukerne våre.
Vi tilbyr også sosiale grupper på kvelden: En torsdag kveld for de av våre brukere som ønsker det, og
en lukket gruppe for unge damer med sosial angst på tirsdag kvelder. Vi har åpent til kl. 20. disse to
kveldene. Det er en utfordring å gi brukerne med alvorlige rus og psykisk helseutfordringer
tilstrekkelig tjenester uten døgnbemannede boliger. Vi bemanner opp i perioder for å gi nødvendig
helsehjelp til denne gruppen.
Åssiden bofellesskap
Åssiden Bofelleskap er et bofellesskap for enslige mindreårige som har fått innvilget opphold/varig
beskyttelse etter utlendingsloven. Det er plass til fem ungdommer i Åssiden (har for tiden tre). Det er
ønskelig å ha ungdommer ute i leiligheter som vi kan følge opp, samt fosterhjem. Åssiden arbeider
målrettet med våre ungdommer for at de skal lære seg norsk, få en utdanning og en meningsfull fritid.
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram som gir støtte til barnefamilier som har
minst ett barn under skolealder. Vi er et lavterskel tilbud som gir støtte og avlastning i 6 mnd, det kan
forlenges. Vi kurser nye familiekontakter to ganger i året. Vi har flyttet inn i nye lokaler og vil nå jobbe
for å finne nye tilbud for våre barnefamilier. Vi ønsker å utvide for å tilby gruppetreff for våre familier.
Felles utflukter fikk vi god erfaring med i 2018. Det skal søkes midler sammen med resten av HSF
avdelingen i Østfold for i kunne invitere til både fagdag for våre familiekontakter og en opplevelsesdag
for våre familier i fylket.
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Trøgstad har frem til 1.8.18 hatt en interkommunal PP-tjeneste. Kommunen har nå en egen tjeneste
med to PP-rådgivere og en deltidsansatt merkantil. Hovedfokus er å foreta sakkyndige vurderinger for
enkeltbarn, og noe systemarbeid. Det arbeides mot en sammenslåing av PP-tjeneste i Indre Østfold
kommune fra 1.1.19.
Fastleger
Kommunen har totalt 4 fastleger fordelt på to legekontorer. Det er ledig plass og god kapasitet på
fastlegelistene samlet sett. Fastlege utfører kommunale legeoppgaver i fengselshelsetjenesten og
helsestasjon, samt legevakt.
Fysioterapi
Kommunen har 2,5 hjemler for private fysioterapeuter. Det er stor pågang og behov for å øke med 0,5
hjemmel for å sikre godt fysioterapi tilbud lokalt med fortsatt kort ventetid fremover.
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6.5 OMSORGSTJENESTER
Pleie og omsorg skal gi nødvendig helsehjelp og praktisk bistand til innbyggere som har behov for
disse tjenestene. Virksomheten tilbyr tjenester etter BEON prinsippet (beste effektive omsorgsnivå).
Behovet for tjenester behandles etter søknad.
Formålet med våre tjenester er at innbyggere i Trøgstad skal ha mulighet til å bo i tilrettelagt bolig
med fokus på brukers ressurser og mestring. De skal oppleve trygghet og mestring uavhengig av
hvilket omsorgsnivå de befinner seg på. Pleie og omsorg har fokus på livskvalitet og en meningsfylt
hverdag.
Sykehjemmet har 48 plasser, hvorav 12 plasser i skjermet enhet og 8 plasser i egen korttidsavdeling.
Sykehjemspasientene har stort pleiebehov og et sammensatt sykdomsbilde. De krever oppfølging og
observasjon av kompetent personell. Pasientene er ressurskrevende i forhold til stell, medisinering og
ernæring. Behandlingsnivået på sykehjemmet er høyere i dag enn før samhandlingsreformen. Våre
sykepleiere har tilegnet seg ny kompetanse som gjør at vi kan behandle pasienter som eksempelvis
er i behov av intravenøs behandling i hjemkommunen. Det gir pasientene trygghet og et
kvalitetsmessig godt tilbud.
Mange pasienter har en utfordrende adferd, spesielt ved skjermet enhet. Selv om avdelingen er
tilrettelagt for skjerming av pasienter er dette utfordrende, da behovene er ulike og pasientene er
mange. Ansatte ved skjermet enhet blir daglig utfordret på adferden og det meldes mange HMS
avvik. Avdelingen er i behov av ekstra bemanning på kvelder og helger.
Sykehjemmet har 3 planlagte dobbeltrom; disse benyttes til langtidspasienter.
Korttidsavdelingen tar i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med kompliserte
sykdomsbilder. Sykepleiekompetansen er økt ved avdelingen slik at pleie og omsorg bedre kan
ivareta de faglige utfordringene. Avdelingen har også sykehjemslege 4 dager i uka, som gir god
kontinuitet og oppfølging av medisinskfaglige problemstillinger.
Avlastning kan tilbys både i institusjon og i hjemmet etter hva som er behovet.
Hjemmetjenesten har ansvar for hjemmesykepleie og praktisk bistand for hjemmeboende.
Hjemmetjenesten driftes rasjonelt og kan totalt sett tilby en god tjeneste etter helse og
omsorgstjenesteloven.
Hjemmesykepleien registrerer at antall pasienter har vært tilnærmet uforandret. Etter at håndholdte
terminaler ble innført opplever ansatte hverdagen mer rasjonell og effektiv. De har alle nødvendige
opplysninger med seg, og de kan lettere hjelpe hverandre. Det er et viktig og nyttig verktøy både ift.
kvalitet, samarbeid og styring. Palliativ oppfølging i hjemmet legges til rette på en meget god måte og
med god kompetanse.
Hjemmehjelp er redusert ift. antall brukere og vedtakstimer. Etter omorganisering i 2017 ser
avdelingen at ressursene blir benyttet på en bedre måte. Hjemmehjelpene er en god ressurs inn i
hjemmesykepleien, eksempelvis ved fravær.
Bofellesskap for lettere demente med seks plasser er et rasjonelt og godt tilrettelagt botilbud.
Beboerne har et forholdsvis godt funksjonsnivå og blir stimulert med ulike aktiviteter. Tilbudet er
etterspurt.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgsstønad er et behov som varierer over tid. Det
benyttes nå lite ressurser til BPA, mens omsorgsstønad og utvidet praktisk bistand øker med nye
vedtak. Omfanget av tjenesten utvidet praktisk bistand er tidkrevende og utfordrende å organisere.
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Dagtilbud for hjemmeboende er et attraktivt og godt tilbud som har fokus på mestring, ressurser og
interesser. Tilbudet er omorganisert og flyttet til PULS sammen med psykisk helse og Bo- og
aktivitetstilbud. Dagtilbud for hjemmeboende demente driftes i samarbeid med frivillige. Tilbudet har
som mål å forebygge og utsette behovet for institusjonsplass og avlaste pårørende.
Omsorgsboliger er et godt tilbud til brukere/pasienter som er i behov av pleie og omsorgstjenester.
De kan bo i tilrettelagt bolig med tett oppfølging fra hjemmetjenesten. Heldøgns omsorgsboliger i
Skoleenga borettslag sto ferdig i juli 2018 og er et tilbud til eldre over 50 år, funksjonshemmede og
brukere med kognitiv svikt.
Kjøkkenet produserer mat primært til alle sykehjemspasientene. De leverer varm mat til
hjemmeboende, ca. 15 hver dag. I tillegg leveres brødmat, catering samt ansvar for kantine i
kommunehuset.
Hjelpemidler er en lovpålagt tjeneste som krever mer etter innføring av samhandlingsreformen.
Hovedutfordringene for pleie og omsorg er gruppen demente med utfordrende adferd, pasienter
med spesielle behov og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Flere demente er i behov av et
spesialtilpasset tilbud med nødvendig kompetanse. De utskrivningsklare pasientene er mer
komplekse og de medisinske utfordringene er sammensatte. Sykepleierne i pleie og omsorg har god
kompetanse i forhold til pasientgruppene. Kommunen opplever at utviklingen og overføring av
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten går raskt, og det er krevende å holde tritt med
kompetansebehovet. Kompetanseutvikling vil derfor ha fokus videre.
Helsehuset er et godt tilbud til Trøgstads befolkning og blir benyttet til øyeblikkelig hjelp og
utskrivningsklare pasienter. Etter endret finansieringsordning har Trøgstad oftere fått avslag ved
behov for plass. Kommunen kan få behov for å benytte Sykehuset Østfold til utskrivningsklare
pasienter.
Rekruttering av helsepersonell, spesielt sykepleiere, er en utfordring. Virksomheten må av og til
benytte sykepleiere fra vikarbyrå.

6.6 FUNKSJONSHEMMEDE
Bo- og aktivitetstilbud (BOAK) gir individuell tjeneste til barn, unge og voksne med nedsatt
funksjonsevne. Tilbudet gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven, hvor formålet blant annet er å
«sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre».
BOAK yter personlig assistanse i form av:
• praktisk bistand og opplæring til personer med heldøgns omsorgstjenester
• aktivitetstilbud
• avlastningstiltak
• støttekontakter
BOAK har ca. 100 ansatte. Det jobbes med myndiggjøring av medarbeiderne, med fokus på
kommunikasjon og samarbeid.
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Hovedutfordringen fremover vil være å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester på en
kostnadseffektiv måte. I løpet av 2019 vil virksomheten utvides ytterligere. Følgende momenter
belyser noen av endringene:
•
•
•

Fem leiligheter er under oppføring i Skoleveien 3, borettslag som ferdigstilles våren 2019.
Tjenestebehovet/ressursbehovet er kartlagt.
Virksomheten vil i 2019 innarbeide gode rutiner rundt beboere og deltagere i aktivitetstilbud.
Vi har god erfaring med innleie av eksterne fagkonsulenter for veiledning, dette ser vi også
behov for videre.

Antall brukere
Kirkeng
Parkveien/Skoleveien/Skoleenga
Trøgstad dagsenter / Aktivitetssenter PULS

2015
12
7
17

2016
12
7
17

2017
12
7
18

2018
12
8
20/20

2019
12
14
46

I tillegg gir virksomheten tjenester til brukere som bor utenfor bofellesskap/borettslag.

Tiltak funksjonshemmede
Støttekontakt
Avlastning

Antall vedtak 2018
45
6

Timer/uke 2018
177
96

Antall vedtak 2019
43
5

Timer/uke 2019
172
80

6.7 KULTUR
Prioriteringene for kulturområdet vil være å opprettholde aktivitetsnivået tilsvarende tidligere år.
Videreutvikling og igangsetting av nye arrangementer og aktiviteter vil være naturlig å se i
sammenheng med arbeidet med en felles kulturavdeling i Indre Østfold kommune.
Torvet bok og mer åpnet i august 2018. Dette har blitt en storstue for hele bygda med høy aktivitet og
mange arrangementer. Her har Frivilligsentralen, Home-start og ungdomskontakten engasjert
gjennom prosjektet «Trygt nærmiljø – trygg ungdom» tilhold sammen med biblioteket. Det satses på
etter skoletid tilbud for «Arena for inkludering og tilhørighet», hvor vi har fått penger fra DNB
Sparebank stiftelsen til gjennomføringen. Dette blir et tverrfaglig samarbeid. Seniorkafeen planlegges
videreført i Torvet bok og mer med samme hyppighet som i 2018. Bowls er også lagt til det nye
biblioteket.
Kulturavdelingen arrangerte for andre gang «Flyktningeruta» for ungdomsskoleelever på Trøgstad
ungdomsskole. Dette videreføres i 2019. Det jobbes med å se på mulighetene for å etablere et
flyktningerutesenter på Trøgstad fort, en arbeidsgruppe er nedsatt og arbeidet videreføres i 2019.
Arbeidet med kulturminneplan for Trøgstad videreføres og ferdigstilles innen sommeren 2019. Det er
engasjert en arkeolog med lang erfaring innen kulturminnearbeid.
Kulturskole: Kulturskolen har som mål å gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle
barn og unge som ønsker det. Kulturskolen ønsker å være et lokalt ressurssenter og en
samarbeidende aktør i grunnopplæringen og i kulturlivet i kommunen. Undervisningen foregår i
hovedsak i nye tilrettelagte lokaler på Skjønhaug skole hvor kulturskoleansatte også har kontorplass.
Det er imidlertid viktig å ivareta noe undervisning på Båstad og Havnås skoler for å opprettholde
rekrutteringen fra hele bygda.
«Spill i skolen» er et vellykket samarbeid mellom alle skolekorpsene og alle barneskolene. Den
tradisjonelle musikkundervisningen erstattes da med undervisning på korpsinstrumenter, og
kulturskolen bidrar med sin kompetanse og sine lærere. Spill i skolen gjennomføres i 3
prosjektperioder på barneskolene.
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Rammeplanen «Mangfold og fordypning» danner grunnlaget for kulturskolens organisering av
undervisningen, og for kvalitetssikring av undervisningstilbudet. Fagplaner og læreplaner som
utarbeides lokalt, tilpasses nabokommunene for å være rustet til storkommune. Nyansettelser må
gjøres i henhold til planens kompetansekrav, noe som utfordrer de økonomiske rammene.
Utvikling av unge talenter står sentralt både i kulturskolen og ungdomsarbeidet generelt og
Ungdommens Kulturmønstring arrangeres i Trøgstad også i 2019.
SLT-koordinator/ungdomskontakt: SLT-koordinator har fast tilhold på ungdomsskolen to dager i
uken. Det jobbes videre med et samarbeid med ungdomsskolen om en mulig samlokalisering av
klubben og ungdomsskolen i de tidligere biblioteklokalene. Det brukes fondsmidler til oppussing av
lokalene. Alle fritidsklubbens tilbud videreføres i 2019. Det er engasjert en ungdomskontakt i
prosjektet «Trygt nærmiljø – trygg ungdom» som har tilhold på biblioteket.
Bibliotek: Torvet bok og mer er nå for fullt tatt i bruk som møtested og storstue, videreutvikling av
dette og det å bo seg inn i lokalene vil fortsette i 2019. Året 2019 vil også preges av samorganisering
av bibliotekene i nye Indre Østfold kommune og arbeidet med å skape innbyggertorg. Vi hadde i 2018
igjen ny rekord i antall deltakere i Sommerles og ligger nå i toppen i Østfold, dette vil videreføres også
i 2019. I 2019 blir det et utvidet «Etter skoletid»-tilbud med 4. – 7. trinn som målgruppe, etter at vi fikk
over 300 000 kr fra tilskuddsordningen «Arena for tilhørighet» fra Sparebankstiftelsen DNB til
prosjektet.
Arbeidet med gårds- og slektshistorie koordineres av en ansatt ved biblioteket i 30% stilling samt en
prosjektstilling i 100%. Det meste av registreringsarbeidet utføres på frivillig basis av
Tirsdagsklubben. Målet er å få fortgang i arbeidet samt sikre og tilgjengeliggjøre materialet digitalt.
Det planlegges minimum to lokalhistoriske arrangement i året for å synliggjøre arbeidet, samt
hyppigere formidling av fremdriften. Det er tilrettelagt for at det frivillige registreringsarbeidet
videreføres i nye lokaler på Torvet bok og mer i en egen avdeling for lokalhistorie.
Hovedlinjene for budsjett 2019: Torvet bok og mer har blitt en flott arena for bygdas innbyggere.
Mer besøk og flere arrangementer krever noe økte ressurser. Driftsbudsjettet for biblioteket vil få en
økning knyttet til fellesutgifter for de ulike kommunale tjenestene som har tilhold på biblioteket samt
tilrettelegging for lag og foreninger som vil bruke lokalene og utstyret. Kulturavdelingen ønsker
gjennom denne arenaen å stimulere til frivillighet og gode aktiviteter for alle innbyggerne.
Aktivitetsnivået er videreført med alle de faste arrangementene som er etablert gjennom de siste
årene.

6.8 TEKNIKK OG NÆRING
Teknikk og næring har sine hovedoppgaver innen vannforsyning og avløpsrensing, vei- og tomteutbygging, vedlikehold av bygninger, veier og friområder, samt kart og oppmåling. Det utføres også
vaktmester- og renholdsoppgaver, utleie av bad og idrettshall, håndtering av kommunale gebyrer,
byggesaksbehandling og regulering. I tillegg drives næringsrettet arbeid som inkluderer
landbruksforvaltning. Virksomheten har også boligkontoret med utleie av kommunale boliger og
saksbehandling av startlån.
Når det gjelder virksomhetens tjenesteproduksjon vil vi nevne den gode vannforsyningen vi tilbyr
bygdas innbyggere. Fra grunnvannskilden på Sandstangen leveres vannet ubehandlet og forsyner
hele bygda med førsteklasses vann gjennom et omfattende ledningsnett. Sandstangen produserer
også vann til Eidsberg kommune, samt Enebakkneset, og to grender i Aurskog-Høland kommune.
Ledningsnettet er knyttet sammen med Askim kommune slik at Askim kan få vann fra Sandstangen. I
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framtida vil også Askim kunne levere vann til Trøgstad ved behov, gjennom ledningsnettet til
Eidsberg.
Vårt kommunale renseanlegg ble avviklet sommeren 2018. Avløpsvannet renses ved renseanlegget
til Eidsberg kommune.
Behovet for vedlikehold og fornyelse er fortsatt stort når det gjelder kommunens veier og bygninger.
Det ble gitt ekstra bevilgning til asfalt i 2017 og 2018. Fortsatt er det enkelte veier i boligområdene
som kan trenge ny asfalt, og en del grusveier rundt i bygda har behov for grøfter og forsterkning. Det
er et stort behov for utskifting av vann- og avløpsledninger i de gamle boligfeltene, og der dette følger
veiene legges det ikke ny asfalt før vi er ajour med det som ligger i bakken.
Flere bygninger trenger i stor grad oppussing, og det er behov for omfattende tiltak, som utskifting av
vinduer og rehabilitering av fyringsanlegg. Tiltak som etterisolering og energistyring vil også være
påkrevd for å redusere energibruken. Tiltak som er igangsatt og som fortsetter i 2019 er blant annet
utvendig og innvendig vedlikehold av Trøgstadheimen og Heimlia, tilbygg Båstad skole, vedlikehold
Skjønhaug barnehage, vedlikehold av kommunale boliger og borettslagsleiligheter og oppgradering
av den gamle telefonsentralen (vevstua).
Investeringsprosjekter som er igangsatt og ventes ferdigstilt 2019 er sprinkling og branntekniske tiltak
på Trøgstadheimen, ny gang- og sykkelvei langs Rv 22 nordover fra Skjønhaug, oppgradering av
Trøgstad stadion og Skjønhaug Torg, samt andre mindre prosjekter.
Vår administrative aktivitet drives i vesentlig grad mot eksterne brukere. Her kan nevnes
byggesaksbehandling, kart og oppmåling. Vi har et godt tilbud på veiledning og bistand til landbruket.
Dette resulterer i god uttelling av regionale midler, fra blant annet Innovasjon Norge, og miljømidler fra
Staten. Vi ser det som viktig å prioritere dette arbeidet, for å øke verdiskapningen i bygda.
Årets forslag til driftsbudsjett er nøkternt, med mål om videreføring av tjenestene vi har hatt i 2018.
Økte arealer innen bygg og anlegg etter ferdigstillelse av prosjekter, har p.t. blitt ivaretatt uten økt
bemanning. Dette skyldes effektivisering gjennom innførings av renholdsplan, Famacweb, innkjøp av
renholdsmaskiner, samt gode prioriteringer. Midler som er avsatt fra eiendomsskatt til ekstraordinært
vedlikehold gjør at vi kan fortsette vedlikehold av bygg og anlegg og innhenting av
vedlikeholdsetterslepet.

6.9 INTERKOMMUNALE TJENESTER
På områder hvor kommunene hver for seg er for små til å kunne levere gode kvalitetsmessige
tjenester er det både hensiktsmessig og nødvendig med samarbeid på tvers av kommunegrensene.
Det er etablert mange interkommunale samarbeid mellom kommunene i Indre Østfold. I tillegg er det
enkelte større samarbeid hvor flere Østfold-kommuner deltar. Flere av de interkommunale
samarbeidene i Indre Østfold er i endring, i hovedsak som følge av det pågående arbeidet med å
bygge ny kommune. Flere kommuner har i løpet av de siste 2-3 år meldt seg ut av interkommunale
samarbeid fordi de mener å kunne oppnå bedre kvalitet eller billigere leveranser ved å produsere
tjenestene selv eller inngå nye samarbeidsløsninger.
Under følger særskilt omtale av de største interkommunale samarbeidsprosjektene/selskapene:
Mortenstua skole IKS
Mortenstua skole er et interkommunalt selskap som har 7 eierkommuner. Mortenstua skole ligger på
Mysen, og skolen gir opplærings- og skolefritidstilbud til barn med sammensatte funksjonshemninger.
Skolens styrke ligger i kompetansemiljøet for denne elevgruppen. Fellesnemnda vedtok i møte
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23.10.18 at Mortenstua skole IKS sine tjenester skal innlemmes i Indre Østfold kommune fra 1. januar
2020.
Avlastningshjemmet IKS
Avlastningshjemmet er et interkommunalt selskap som eies av 6 kommuner i Indre Østfold.
Avlastningshjemmet er lokalisert på Brennemoen i Eidsberg, og er et tilbud til foresatte med barn og
unge med psykisk og fysisk funksjonshemming. Fellesnemnda har vedtatt å innlemme
Avlastningshjemmet IKS sine tjenester i Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020.
Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS (Helsehuset)
Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS eller Helsehuset er et interkommunalt selskap eid av
7 kommuner i Indre Østfold. Selskapet skal ivareta tjenester innenfor områdene legevakt og
samfunnsmedisin i tillegg til drift av øyeblikkelig hjelp senger, døgnplasser for utskrivningsklare
pasienter fra sykehus og tverrfaglig vurderingsteam (TVT). Helsehuset ligger i Askim. Fellesnemnda
vedtok 23.10.18 å innlemme Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS sine tjenester i Indre
Østfold kommune fra 1. januar 2020.
Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR)
IØR er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker,
Spydeberg, Skiptvet og Trøgstad. Selskapet sørger for innsamling og behandling av
husholdningsavfall for de 7 eierkommunene, og ligger i Askim. Driften av selskapet finansieres
gjennom renovasjonsgebyrer fra medlemskommunene.
Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)
Driftsassistansen i Østfold er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner i Østfold.
Selskapet er lokalisert i Fredrikstad, og har som hovedoppgave å bistå eierkommunene med
rådgivende tjenester og teknisk assistanse innen vann- og avløpsfagfeltet.
Indre Østfold Krisesenter IKS
Krisesenteret ligger i Eidsberg, og er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner i Indre
Østfold. Senteret er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning, og skal ivareta kvinner og barn som
har vært utsatt for mishandling og vold. Fellesnemnda har vedtatt å innlemme Indre Østfold
Krisesenter IKS sine tjenester i Indre Østfold kommune fra 1. januar 2020. Kommunen er pålagt å ha
et tilsvarende tilbud for menn. Denne tjenesten kjøpes fra Fredrikstad kommune fram til 31.12.19.
Ikomm AS
Det ble i desember 2016 fattet politisk vedtak om oppløsning av Indre Østfold Data IKS. Etter
vedtaket om oppløsning og salg av «innmaten» i det interkommunale selskapet, ble det besluttet at
Trøgstad kommune skal inn på eiersiden i Ikomm AS. Videre er det inngått avtale med selskapet om
leveranse av IKT-løsninger til Trøgstad kommune. Samme type avtaler med Ikomm AS er gjort av
kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg. Ikomm AS er en totalleverandør av IKT-tjenester
til offentlig og privat sektor, og selskapet har sitt hovedkontor på Lillehammer.
Indre Østfold Brann og Redning IKS
Indre Østfold Brann og Redning er et interkommunalt selskap eid av kommunene Askim, Eidsberg,
Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Marker og Trøgstad. Selskapet består av ca. 120 hel- og deltids
brannmannskap. Dagberedskapen er plassert i Askim, med deltidsstasjoner i Spydeberg/Hobøl,
Skiptvet, Eidsberg, Marker og Trøgstad. Det administrative, forebyggende avdeling og feiere holder til
på Mysen. I tillegg til å være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykkessituasjoner, består
oppgavene til selskapet bl.a. av brann- og ulykkesforebyggende arbeid, feiing og tilsyn med
fyringsanlegg, informasjonstiltak og beredskapsmessige oppgaver i krisesituasjoner.
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Østfold interkommunale arkivselskap IKS
IKA Østfold er et interkommunalt selskap som eies av 17 kommuner i Østfold og Østfold
fylkeskommune. Selskapet har sine lokaler i Sarpsborg. IKA Østfold skal medvirke til at eldre arkiver
blir tatt vare på, ordnet, katalogisert og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre
formål. Selskapet bistår kommunene/fylkeskommunen i arbeidet med å utvikle gode og rasjonelle
rutiner for dokumenthåndtering og arkivskapende virksomhet, og bistår med informasjons- og
opplæringsvirksomhet i arkivfaglige spørsmål.
Innovi AS
Innovi AS ble etablert som en VTA-bedrift (varig tilrettelagt arbeid) i Trøgstad i 1992. Bedriften er
senere utvidet med avdelinger i Marker og Eidsberg. Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til
personer med uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Bedriften
er et aksjeselskap som eies av kommunene Trøgstad, Eidsberg og Marker samt en privatperson.
Felles skatteoppkreverkontor
Kommunene Eidsberg og Trøgstad etablerte i 2009 et felles skatteoppkreverkontor for de to
kommunene lokalisert i Eidsberg. Kontoret er fra 2018 samlokalisert med de andre
skatteoppkreverkontorene som skal inngå i Indre Østfold kommune. Skatteoppkreverkontoret leier
lokaler hos Skatt Øst i Askim.
Felles innkjøpskontor
Fra 2018 er det Askim kommune som er vertskommune for det interkommunale innkjøpssamarbeidet
i Indre Østfold. Innkjøpskontoret har ansvar for inngåelse av felles rammeavtaler for kjøp av varer og
tjenester, opplæring, informasjon om regelverket, rådgiving og kvalitetssikring av dokumenter i
anbudsprosesser. Hver kommune har en innkjøpskoordinator som er kontaktperson og bindeledd
mellom innkjøpskontoret og kommunen.
Smaalenene Bedriftshelsetjeneste
Fra 2019 inngår Trøgstad kommune som eier i Smaalenene Bedriftshelsetjeneste, et
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 27. Samarbeidsavtalen er inngått for perioden
01.01. – 31.12.2019.
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7. ØKONOMISK HANDLEFRIHET - PRIORITERINGER
7.1 ØKONOMISKE UTFORDRINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN
Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige, folkevalgte forvaltningsnivåer som har ansvaret for
grunnleggende velferdstjenester som blant annet barnehage, skole, barnevern og helse- og
omsorgstjenester. Kommuner og fylkeskommuner skal også ivareta roller knyttet til samfunnsutvikling,
myndighetsutøvelse og som demokratisk arena for innbyggerne.
Kommunene har forskjellig befolkningssammensetning, geografi og størrelse. Dette gir ulike behov for
organisering av tjenester, og innebærer at kommunene må ha rom til å finne gode løsninger som er
tilpasset lokale forhold. Regjeringen legger derfor til grunn at kommunesektoren i stor grad skal være
rammefinansiert.
Rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner fordeles gjennom inntektssystemet. Den
overordnede målsettingen med inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske
forutsetninger, slik at forholdene legges best mulig til rette for et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.
Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2019 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på
om lag 2,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,7 %. Det er foreslått at veksten i sin helhet tildeles kommunene,
og at fylkeskommunens inntekter holdes reelt uendret sammenliknet med 2018. Av veksten
begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplan på rusfeltet, 100 mill. kroner er begrunnet med
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering og 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i
skolen.
Som følge av vedtaket om at Trøgstad skal inngå i ny kommune fra 2020 mottar kommunen ca. 3,8
mill. kr ekstra gjennom rammetilskudd for 2019 (totalt ca. 11,5 mill. kr for årene 2017-2019). Disse
midlene opphører fra 2020. I tillegg kommer regionsentertilskudd med kr 734.000. Dette er en ordning
som videreføres.
Trøgstad kommune er en inntektssvak kommune, som gjennom mange år har befunnet seg i en
krevende økonomisk situasjon grunnet manglende balanse mellom oppgaver og inntekter. Det
oppleves et konstant press på mange av kommunens tjenesteproduserende virksomheter. Dette
gjelder særlig innenfor helse og omsorgsområdene, hvor utgiftsbehovet hvert år øker mer enn
veksten i de frie inntektene. Det er liten grunn til å tro at dette presset vil avta i årene fremover. Det vil
fortsatt være behov for strenge prioriteringer, effektiv tjenesteyting og stram økonomistyring.
Kommunen har gjennom flere år lagt planer for store investeringsprosjekter. Etter innføring av
eiendomsskatten ble det mulighet for å realisere en del av disse. Eiendomsskatten er øremerket
investeringstiltak. I tillegg er det åpnet for å øke driftsnivået noe knyttet til vedlikehold for å ivareta
kommunens verdier. Den planlagte utbyggingen vil legge til rette for bedre samordning av
tjenestetilbudene, og derigjennom bidra til mer effektiv drift.
Kommunens pensjonskostnader
Årlig pensjonspremie skal utgiftsføres i kommuneregnskapet. I tillegg beregnes årets premieavvik,
som er differansen mellom den pensjonspremien som betales inn til pensjonsordningene, og årets
regnskapsmessig beregnede netto pensjonskostnad. Det er årets netto pensjonskostnad som har
resultateffekt i kommuneregnskapet. I tillegg kommer resultateffekten knyttet til at tidligere års
premieavvik skal amortiseres. Det er mulig å amortisere premieavviket over ett år, men de fleste
kommunene har valgt å benytte amortiseringsreglene som er slik:
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Amortiseringsperiode
15 år
10 år
7 år

Beregning fra Statens pensjonskasse (SPK) viser en økning i samlet pensjonskostnad inkl.
administrasjon på kr 173.000 fra 2018 til 2019. Tilsvarende beregninger fra Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) viser at kommunen vil få kr 1.824.000 i økte pensjonskostnader for 2019
sammenlignet med 2018. KLP har utarbeidet en prognose over 4 år. Denne viser at kommunens
samlede pensjonskostnader i KLP-ordningene vil øke i planperioden. En slik utvikling innebærer at
kommunen framtidig må avsette en større andel av sine inntekter til dekning av pensjonskostnader.
Pensjonsutgiftenes belastning på driftsbudsjettet dempes gjennom bruk av premieavviksfond når
tidligere års inntektsføring blir utgiftsført (amortisering). KLP’s prognose for økonomiplanperioden
viser at Trøgstad kommune vil ha positive premieavvik for årene 2019-2022. Om mulig bør det
positive premieavviket løpende avsettes til premieavviksfondet for inntektsføring parallelt med at det
amortiserte premieavviket skal utgiftsføres. Videreføring av denne praksis vil dempe
pensjonskostnadens årlige svingninger og dermed utligne belastningen på driftsregnskapet i hvert
enkelt regnskapsår.

7.2 ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER FOR 2019
Det er vedtatt at Trøgstad kommune sammen med kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og
Spydeberg fra 1. januar 2020 skal utgjøre Indre Østfold kommune. Fram til dette tidspunkt er
kommunene selvstendige juridiske organisasjoner og skal fatte sine egne valg for løpende drift og
investering. Samtidig er det slik at valg og beslutninger som tas i den enkelte kommune nå og fram til
den nye kommunen er et faktum, vil få konsekvenser for hvilket handlingsrom og rammebetingelser
Indre Østfold kommune får med seg fra oppstarten.
Fellesnemnda for Indre Østfold kommune har utarbeidet overordnede økonomiske handlingsregler for
de fem kommunene for 2018 og 2019, primært innenfor investeringer, fondsdisponeringer og større
økonomiske forpliktelser som vil påvirke den nye kommunens økonomi fra 2020.
Fellesnemnda har på bakgrunn av dette vedtatt å utarbeide måltall for følgende finansielle indikatorer:
➢ Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som mål på driftsbalanse
➢ Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter som mål på økonomisk buffer
➢ Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter som mål for finansieringsstruktur og
konsekvenser for driftsregnskapet
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Formålet med å etablere handlingsregler gjennom disse finansielle måltallene er å påse at
beslutninger som vedtas i interimsperioden er finansielt bærekraftige både i et kortsiktig og langsiktig
perspektiv, som om kommunen skulle vært drevet videre alene.
En kommune med sunn økonomi og et godt økonomisk handlingsrom vil kunne møte innstramminger
eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av reserver, uten at det får
direkte konsekvenser for tjenestetilbudet. Der kommunen selv skaper eget økonomisk handlingsrom,
reduseres ulempene ved å måtte prioritere noe bort når andre tiltak prioriteres opp. Med
økonomiforvaltning utover minimumskravene vil kommunene få et bedre grunnlag for å kunne
gjennomføre lokale initiativ og målsettinger.
Fellesnemnda har den 25.10.2017 vedtatt følgende økonomiske handlingsregler:

Kommunene stilles med dette overfor krav til at de som minimum skal ha en positiv utvikling i sine
måltall og at det tilstebes som minimum å nå «gule» resultater i 2018 og videre «grønt» nivå i 2019 på
de ulike indikatorene.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat blir ansett å være hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et nivå over tid
på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren synliggjør kommunens mulighet til å tåle
utgiftsøkninger og inntektssvikt i den løpende driften det enkelte år, men også kommunens evne til å
løfte egenfinansiering inn i investeringsprosjekter for å holde rente- og avdragsbelastningene nede.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfondet viser kommunenes økonomiske buffer og muligheter til å takle svingninger og
uforutsette utgifter over tid. I handlingsreglene er det et mål at disposisjonsfondene bør utgjøre minst
8 prosent av driftsinntektene.
Netto lånegjeld/gjeldsgrad
Gjeldsgraden er et mål for finansieringsstruktur og gir en indikasjon på hvor stor innvirkning
kommunens gjeld har på den løpende driften gjennom rente- og avdragsbelastning. Høy gjeldsgrad
gir høye rente- og avdragsbelastninger som igjen reduserer rammene til å levere kommunale
tjenester. En netto lånegjeld over 80 % av brutto driftsinntekter vurderes å gi kommunene et
innskrenket handlingsrom, men har kommunen en unaturlig stor andel av gjelden knyttet mot lån som
dekkes opp av andre i form av selvkostgebyrer m.v., vil en lånegjeld høyere enn 80 % allikevel kunne
være forsvarlig uten at gjelden griper for mye inn i den løpende driften. Det er derfor trukket opp et
måltall for «gjeldsgrad II» som indikerer et anbefalt nivå på ikke selvfinansierende gjeld. Denne bør
ideelt sett ikke være mer enn 40 %.
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Prognose for måltall
I forhold til vedtatte økonomiske handlingsregler indikerer rådmannens budsjettforslag og økonomiog handlingsplan følgende status/utvikling i forhold til måleindikatorene:
Netto driftsresultat
Måltall i prosent for «grønt»
Måltall i kroner (hele tusen)
Faktisk resultat i kroner (hele tusen)
Faktisk resultat i prosent
Avvik fra måltall kroner (hele tusen)

B 2019

B 2020

B 2021

B 2022

1,75

1,75

1,75

1,75

7 529
- 9 346
-2,17
-16 875

7 505
- 7 787
-1,82
-15 292

7 548
-5 505
-1,28
-13 053

7 503
-5 880
-1,37
-13 383

B 2019
Disposisjonsfond
Måltall i prosent for «grønt»
Måltall i kroner (hele tusen)
Faktisk resultat i kroner (hele tusen)
Faktisk resultat i prosent
Avvik fra måltall i kroner (hele tusen)

8,00
34 416
61 541
14,31
27 125

B 2020
8,00
34 306
52 708
12,29
18 402

B 2021
8,00
34 506
46 156
10,70
11 650

B 2022
8,00
34 298
39 904
9,31
5 606

Merknad: Det er lagt til grunn at bruk av disposisjonsfond kun er den budsjetterte bruk i planperioden.

B 2019
B 2020
B 2021
Netto lånegjeld
Gjeldsgrad I (netto lånegjeld minus startlån og ubrukte lånemidler)
Måltall i prosent for «grønt»
80
80
80
Måltall i kroner (hele tusen)
344 164
343 065
345 065
Faktisk resultat i kroner (hele tusen)
392 912
351 790
335 812
Faktisk resultat i prosent
91,33
82,03
77,85
Avvik fra måltall i kroner (hele tusen)
-48 748
-8 725
9 253

B 2022

80
342 985
317 976
74,17
25 009

Gjeldsgrad II (netto lånegjeld minus startlån, selvkostlån og ubrukte lånemidler)
Måltall i prosent for «grønt»
40
40
40
40
Måltall i kroner (hele tusen)
172 082
171 532
172 532
171 492
Faktisk resultat i kroner (hele tusen)
279 399
237 917
223 579
209 383
Faktisk resultat i prosent
64,95
55,48
51,83
48,84
Avvik fra måltall i kroner (hele tusen)
-107 317
-66 385
-51 047
-37 891

Rådmannens kommentar til måloppnåelse i forhold til handlingsreglene:
Trøgstad kommune vil ikke ha en utvikling på finansielle måltall som er i tråd med handlingsreglene.
Dette skyldes i stor grad pågående investeringsprosjekter og dertil høy lånegjeld. Det er kjent at
Trøgstad kommune vil ha et negativt netto driftsresultat i planperioden og at budsjettbalanse skal
oppnås ved bruk av fondsmidler.
Prognose for regnskap 2018 tilsier følgende:
• Netto driftsresultat i rød sone
• Disposisjonsfond i grønn sone
• Lånegjeld
o Gjeldsgrad I i gul sone
o Gjeldsgrad II i rød sone
Rådmannen anbefaler at mulige grep vurderes i løpet av 2019, slik at Trøgstad kan oppnå målene i
større grad enn skissert i dette budsjettdokument.
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7.3 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER - ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-22
Kommunal virksomhet finansieres ved brukerbetaling, skatteinntekter, rammetilskudd og øremerkede
tilskudd. De mest inntektsbringende postene for kommunene er det statlige rammetilskuddet og
skatteinntektene. For Trøgstad kommune utgjør dette hhv. 40,6 % og 31,6 % av kommunens samlede
inntekter i 2019. Budsjettert eiendomsskatt utgjør 1,4 % av inntektene. Resterende inntekter er
tilknyttet driften av kommunens virksomheter, og omfatter bl.a. brukerbetalinger/salgsinntekter,
refusjoner/overføringer, tilskudd og gebyrinntekter. Dette kan være vann- og kloakkavgifter,
foreldrebetaling i barnehager, betaling for opphold i institusjon eller tilskudd knyttet til driften.
Skatteinntekter

Rammetilskudd
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salgs- og leieinntekter
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7.3.1 SKATTEINNTEKTER
Utviklingen i skatteinntekter fra 2012 fremkommer av figuren ovenfor. Trøgstad kommune har for
2018 budsjettert med en skatteinntekt på 132,3 mill. kr, mens det for 2019 er budsjettert med en
skatteinngang på 135,9 mill. kroner. Dette innebærer en økning på 2,67 %.
Det er i statsbudsjettet lagt opp til at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om
at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. På denne bakgrunn
er det foreslått at den kommunale skattøren reduseres med 0,25 prosentpoeng til 11,55 % for 2019.
Kommunen har for 2019 budsjettert med kr 400.000 i inntekter fra salg av konsesjonskraft. Beløpet er
økt med kr 170.000 i forhold til budsjett 2018.
7.3.2 EIENDOMSSKATT
Trøgstad kommunestyre vedtok i 2013 innføring av eiendomsskatt for å kunne finansiere
investeringer knyttet til ungdomsskole, barneskole, idrettshall, barnehage og noe ekstra vedlikehold.
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal beskatningsform, og inngår ikke i inntektsutjevningssystemet
for kommunene. Det innebærer at kommunen får beholde alle inntektene fra denne skatten lokalt.
Eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt skatteår, og vedtaket skal treffes i forbindelse med
budsjettbehandlingen året forut for skatteåret. Kommunestyret må vedta satser innenfor lovens
rammer, og velge hvilke eiendommer som skal omfattes av skatten. Eiendomsskattesatsene skal
være mellom 2 og 7 ‰ av skattegrunnlaget. Fra 2020 er det foreslått en innstramming hvor maksimal
sats for boliger og fritidseiendommer vil være 5 ‰.
De fem kommunene i Indre Østfold kommune har ulike regimer for eiendomsskatt. I den nye
kommunen må eiendomsskatten samordnes slik at det er samme utskrivningsalternativ som gjelder
hele den nye kommunen. I fellesnemndsak 17/47 ble det gjort vedtak om, med forbehold om vedtak i
de fem kommunestyrene, å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om unntak fra Lov av
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6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) § 13, slik at det kan
vedtas ulik skattesats i en overgangsperiode fram til og med 2021.
Trøgstad kommune har fra 2017 utskrevet eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger med 2‰. Med de
store investeringene som er gjennomført og fortsatt pågår finner rådmann det riktig å beholde
eiendomsskatten på 2‰ for 2019 og i en overgangsperiode på to år (jfr. vedtak i Fellesnemndsak
17/47). Deretter er det planlagt at eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger skal avvikles samtidig
som det vurderes å innføre eiendomsskatt på kraftnett. Denne inntekten er stipulert til 1 mill. kr for
2022.
Det er lagt opp til følgende satser og inntekter fra eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i
økonomiplanperioden:
Satser
Beregnet inntekt fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig

2019
2‰
6,1 mill. kr

2020
2‰
6,1 mill. kr

2021
2‰
6,1 mill. kr

2022
0‰
-

For å kompensere for reduserte inntekter fra eiendomsskatten etter nedgang fra 4 til 2 ‰ fra 2017 er
det lagt opp til bruk av disposisjonsfond med til sammen kr 2.926.000. Bruk av disposisjonsfond på
2019-nivå er lagt inn i økonomiplanen for hele 4-årsperioden.
7.3.3 STATLIG RAMMETILSKUDD
Regjeringen viderefører for 2019 det inntektssystemet som ble iverksatt fra 2017. Ordningen med
løpende inntektsutjevning fortsetter. Dette innebærer at oppdaterte skattetall legges til grunn for
beregning av rammetilskuddet. Dersom Trøgstad kommune får en skatteinngang under
landsgjennomsnittet kompenseres dette i form av økt rammetilskudd og motsatt. Summen av
skatteinntekter og rammetilskudd skal dermed være relativt forutsigbar, forutsatt at skatteinngangen
på landsbasis blir som planlagt.
Trøgstad kommune har fra 2019 en reduksjon i rammetilskuddet som følge av endringer i
befolkningssammensetningen, bl.a. færre barn i barnehage- og grunnskolealder og færre eldre over
90 år. Dette gir Trøgstad kommune en betydelig reduksjon i rammetilskuddet. Nedgangen
kompenseres for 2019 med en overføring på ca. 5,1 mill. kr fra inntektsgarantiordningen (INGAR).
Dette er en ordningen som skal skjerme kommuner mot en brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til
det neste. Fra 2020 er det nedgang som knytter seg til bortfall av midlene fra overgangsordningen for
kommuner som slår seg sammen.
7.3.4 BRUKERBETALINGER – SALGS- OG LEIEINNTEKTER (GEBYRINNTEKTER)
Kommunale brukerbetalinger og avgifter foreslås justert generelt med 2,8 % for å kompensere for
beregnet lønns- og prisvekst.
Vann, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing/tilsyn
I medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om kommunale vann- og
avløpsgebyrer, har kommunen vedtatt prinsippet om selvkost for vann, avløp, slamtømming, renovasjon
og feiing/tilsyn (K-sak 59/04). Kommunale avgifter faktureres 4 ganger pr. år.
Kommunale gebyrer og utleiepriser prisjusteres slik det framgår av eget gebyrregulativ som følger
budsjettdokumentet i eget vedlegg. Alle satser er ekskl. merverdiavgift. Der hvor tjenesten er
merverdiavgiftsbelagt kommer merverdiavgift i tillegg.
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Betaling for pleie og omsorgstjenester
Prisene er i hovedsak økt med deflator (2,8 %). Det er i prissettingen av praktisk bistand lagt til grunn et
gjennomsnitt av prisene i Indre Østfold-kommunene (5K) for 2018. Det er budsjettert med følgende
priser for 2019:

Opphold
sykehjem
Timepris

Abonnement
pr. måned

Trygghetsalarm etablering
Trygghetsalarm leie
Middag pr. porsjon
Middag halv porsjon
Lunsj (ny)
Søn- / helligdagsmiddag
Søn- /helligdagsm. halv porsjon
Grøt
Frokost / kveldsmat
Full pensjon pr. dag
Halv pensjon pr. dag
Bofellesskapet kost pr. mnd.
Transport mat pr. gang
Vask av tøy, kilopris
Korttid dag / natt
Korttid døgn
Praktisk bistand under 2 G
Praktisk bistand 2-3 G
Praktisk bistand 3-4 G
Praktisk bistand 4-5 G
Praktisk bistand over 5 G
Praktisk bistand under 2 G
Praktisk bistand 2-3 G
Praktisk bistand 3-4 G
Praktisk bistand 4-5 G
Praktisk bistand over 5 G

2018
Kr 515,Kr 230,Kr 70,Kr 55,Kr 40,Kr 85,Kr 78,Kr 40,Kr 36,Kr 133,Kr 95,Kr 4.150,Kr 15,Kr 42,Kr 80,Kr 160,Kr 205,Kr 280,Kr 280,Kr 280,Kr 280,Kr 205,Kr 990,Kr 1.500,Kr 1.990,Kr 2.500,-

2019
Kr 530,Kr 230,Kr 72,Kr 56,Kr 41,Kr 87,Kr 80,Kr 41,Kr 37,Kr 137,Kr 97,Kr 4.415,Kr 15,Kr 43,Kr 85,Kr 165,Kr 210,Kr 290,Kr 290,Kr 290,Kr 290,Kr 210,Kr 990,Kr 1.700,Kr 2.150,Kr 2.700,-

Økning
Kr 15,Kr 0,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 2,Kr 2,Kr 1,Kr 1,Kr 4,Kr 2,Kr 265,Kr 0,Kr 1,Kr 5,Kr 5,Kr 5,Kr 10,Kr 10,Kr 10,Kr 10,Kr 5,Kr 0,Kr 200,Kr 160,Kr 200,-

Grunnbeløpet (G) er pr. 1. mai 2018 på kr 96.883.

Kost i bofellesskapet er økt med kr 150,- pr. måned utover prisvekst fordi det er lagt til et lunsjmåltid.
Praktisk bistand betales for ca. 56 % av brukerne i form av abonnement. Satsene pr. time benyttes kun
for brukere som har så lavt timeantall pr. måned at timepris lønner seg. Dvs. at abonnementsprisen blir
et øvre tak for brukerbetaling pr. måned. For tiden betaler ca. 45 % av brukerne etter laveste
abonnementssats.
Betaling for opphold i barnehager
Egenbetaling for full plass i de kommunale barnehagene settes lik regjeringens foreslåtte maksimalpris,
som for 2019 er foreslått til kr 2.990,- pr. måned for perioden 1. januar - 31. juli, og kr 3.040,- pr. måned
fra 1. august og ut året. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barnehageplass til barn nr. 2, og 50 % for
barn nr. 3 eller flere. Det ble i 2015 innført en nasjonal ordning med 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og
5-åringer. Ordningen er foreslått utvidet, slik at den fra 1. august 2019 også skal gjelde for 2-åringene.
Ordningen gis til barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt 533.000, en inntektsgrense som
fra 1. august 2019 økes til kr 548.500. Moderasjonsordningen som innebærer at ingen skal betale mer
enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass videreføres.

100 % plass
80 % plass
60 % plass

2018
Plass

2018
Mat

Kr 2.910
Kr 2.495
Kr 1.915

Kr 360,Kr 285,Kr 215,-

2019
Plass
1.1-31.7
Kr 2.990
Kr 2.560
Kr 1.965

2019
Plass
1.8-31.12
Kr 3.040
Kr 2.600
Kr 1.995

2019
Mat
Kr 370,Kr 295,Kr 220,-

Økning
plass
Kr 80,-/kr 130,Kr 65,-/kr 105,Kr 50,-/kr 80,-

Økning
mat
Kr 10,Kr 10,Kr 5,-
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Betaling for opphold i SFO
Trøgstad kommune har lav egenbetaling i SFO når det sammenlignes med de andre kommunene som
skal inngå i Indre Østfold kommune, men ingen søskenmoderasjon. For Trøgstad er det lagt opp til en
prisøkning på ca. 2,8 %, tilsvarende forventet lønns- og prisvekst. Dette gir følgende satser pr. måned
for 2019 inkl. mat:

100 % plass
80 % plass
60 % plass
50 % plass
40 % plass
20 % plass
Enkeltdager

2018
Kr 2.495,Kr 2.105,Kr 1.630,Kr 1.390,Kr 1.135,Kr 640,Kr 200,-

2019
Kr 2.565,Kr 2.165,Kr 1.680,Kr 1.430,Kr 1.165,Kr 660,Kr 210,-

Økning
Kr 65,Kr 55,Kr 40,Kr 35,Kr 30,Kr 15,Kr 5,-

Husleier
For år 2019 foreslås det at husleiene i de kommunale utleieboligene justeres med 2,6 %. Dette er i
samsvar med økning i konsumprisindeks fra juni 2017 til juni 2018.

7.3.5 ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD M.M.
Øvrige generelle statstilskudd omfatter refusjon knyttet til rentekompensasjon for skolebygg og
kompensasjonstilskudd for utgifter til renter og avdrag knyttet til bygging av omsorgsboliger og
sykehjemsplasser.
•

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg
Trøgstad kommune har benyttet seg av statlige finansieringsordninger med kompensasjon for
renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. Ordningene innebærer at Staten dekker
rentekostnadene for et lån på 20 år med en kompensasjon tilsvarende den til enhver tid flytende rente i
Husbanken. Trøgstad kommune har i to omganger blitt tildelt en investeringsramme på ca. 12,5 mill.
kroner. Det er for 2019 budsjettert med en samlet rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg på
kr 189.000.

•

Kompensasjonstilskudd for utgifter til renter og avdrag for bygging av omsorgsbygg
Kommunen mottar kompensasjonstilskudd til dekning av renter og avdrag i forbindelse med bygging av
omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Forutsetning for denne kompensasjonen var at prosjektene ble
startet etter 01.07.97, og at de utløste oppstartingstilskudd fra Husbanken. For omsorgsboliger på
Havnås, Kirkeng 3, Liveien, Parkveien 11, samt i alt 27 sykehjemsplasser er tilskuddet for 2019
beregnet til kr 959.000.

7.3.6 KOMMUNAL DEFLATOR I 2019
Deflator angir veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren inngår
endringer i lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Lønns- og prisveksten for
kommunesektoren er i statsbudsjettet for 2019 anslått til 2,8 %, hvorav lønnsveksten utgjør 3,25 % og
prisvekst 2,0 %
Budsjettanslagene for perioden 2020-22 er fastsatt i 2019-priser.
Det er avsatt kr 5.990.000 til dekning av lønnsoppgjøret i 2019. Det er i avsetningen tatt høyde for
kompensasjon til virksomheter med ansatte som får lønnsopprykk etter gjennomført videreutdanning.
7.3.7 AVSKRIVNINGER
For avskrivninger følger kommunen inndeling og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens
§ 8. Motposten til avskrivninger er budsjettert inn på hvert enkelt bevilgningssted. Avskrivningene får
dermed ingen resultateffekt for den enkelte virksomhets budsjett.

Økonomi- og handlingsplan 2019-22
Årsbudsjett 2019

Trøgstad kommune

Side 33

7.4 FINANSFORVALTNING
Kommunens reglement for finansforvaltning ble sist revidert 14.06.16 (K-sak 52/16). Reglementet
regulerer forvaltning av både låneportefølje og kommunens likvide midler.
7.4.1 FORVALTNING AV KOMMUNENS LÅNEPORTEFØLJE
Trøgstad kommune har etter innføring av eiendomsskatt gjennomført store investeringer, bl.a.
rehabilitering av Trøgstad ungdomsskole, ny Skjønhaug skole m/kulturarena, ny hallflate og ny
barnehage i Båstad. Disse investeringene har vært planlagt innenfor en låneramme på 150 mill. kr
med finansiering gjennom årlige inntekter fra eiendomsskatten. Det er i tillegg bygget omsorgsboliger
med tilhørende formålsbygg (personalbase, dagsenter mm), og gjennomført betydelige investeringer
innenfor vann- og avløpsområdet. Resultatet av disse investeringene er høy lånegjeld. Gjeldsgraden
vil imidlertid reduseres når salg av omsorgsboliger er gjennomført i 2018 og 2019, og
Husbanktilskudd og spillemidler er mottatt (ca. 100 mill. kr). Disse inntektene vil fortløpende bli
benyttet til nedbetaling av gjeld. Samtidig vil investeringene innenfor VA-området i stor grad betjenes
av gebyrinntekter.

Lånegjeld pr. innb.
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Lånegjeld

Lånegjelden gjør kommunen sårbar ved eventuelle renteøkninger eller reduksjon av årlige inntekter.
Det er derfor valgt å rentesikre en større andel av lånegjelden (46% pr. 31.08.18). Kommunen har
også en buffer i et rentesikringsfond på ca. 7,7 mill kr. Med beregnet lånevolum pr. 31.12.18 og
nåværende rentesikring vil hvert prosentpoeng lånerenten øker påføre Trøgstad kommune ca. 3,6
mill. kroner i økte årlige renteutgifter (renteeksponert gjeld).
Kommunestyret vedtok under behandling av budsjettet for 2007 å iverksette avdragsutsettelse med til
sammen kr 1.414.000 for å skjerme foreslåtte reduksjoner på skolene og gi et ekstra årsverk til pleie
og omsorg. For å få budsjett 2008 i balanse var det nødvendig å øke avdragsutsettelsen med
ytterligere kr 900.000. Resultatet av disse grepene er at kommunen har et lån på nærmere 40,9 mill.
kroner som kun betjenes med renter. Lånet forfaller i sin helhet i 2032. Det bør vurderes muligheter
for å innfri dette lånet, alternativt refinansiere og starte nedbetaling.
Kommunen har valgt å legge Kommunalbankens budsjettrente til grunn i planperioden:
År
Kommunalbankens forslag til budsjett-rente inkl. KBN’s margin over NIBOR

2019
2,15 %

2020
2,65 %

2021
3,00 %

2022
2,75 %

Nedenfor følger en oversikt som gir et anslag for gjeldsutviklingen i planperioden. Det er i oversikten
hensyntatt nye lån som er planlagt tatt opp, avdrag som nedbetales når husbanktilskudd, spillemidler
og inntekter fra salg av boliger foreligger. Det er ikke mulig å si sikkert når husbanktilskuddene vil bli
utbetalt, men det er i oversikten lagt til grunn at innbetaling skjer i 2019.
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Herav VAR

2018
Kr 475.609’
Kr 114.753’

2019
Kr 392.912’
Kr 113.513’

2020
Kr 351.790’
Kr 113.873’
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2021
Kr 335.812’
Kr 112.233’

2022
Kr 317.976’
Kr 108.593’

Startlån kommer i tillegg med en låneportefølje på ca. 26,5 mill. kr pr. 01.01.2019.

Vekting av kommunale anleggsmidler
Kommunelovens § 50 nr. 7 sier at kommunens anleggsmidler skal vektes for å avklare om
budsjetterte avdrag på lån dekker de krav som loven stiller. Gjenstående løpetid for kommunens
samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste
årsskifte. Bestemmelsen om låneavdrag bygger på et prinsipp om at det skal være sammenheng
mellom levetid på kommunens eiendeler av varig verdi og den gjennomsnittlige løpetid på
kommunens innlån. Lånegjelden skal avdras jevnt og planmessig.
Lånegjeld som benyttes i denne vektingen er summen av ordinære lån knyttet til investeringer.
Ikke-avskrivbare anleggsmidler med tilhørende gjeld, holdes utenfor beregningen. Eventuelle
ekstraordinære avdrag skal ikke regnes med. Dvs. at kun avdrag som føres i driftsregnskapet skal tas
med i beregningen. Kommunen kan vedta å betale mer i årlige avdrag enn minimumsgrensen, men
aldri mindre. Minimumsgrensen er beregnet til kr 12.685.987,- ut fra restverdi på kommunens
anleggsmidler pr. 31.12.17.
For økonomiplanperioden 2019-22 er det innbakt følgende nye låneopptak;
Formål

2019

2020

Prosjekt 7223: Vann og avløp nytt industriområde Grav
2.000
Prosjekt 7224: Bytte av pumpestasjoner vann
400
Prosjekt 7227: Utskifting gamle vannledninger Skjønhaug sentrum
1.500
1.000
Prosjekt 7228: Ledningsnett Grav - Festningsåsen
500
Prosjekt 7132: Ombygging Parkveien 7
2.000
Prosjekt 7134: Pleie og omsorg, prosjektering sykehjem
1.000
Startlån for videre utlån
0
3.000
I tillegg finansieres en del 2019-investeringer av ubrukte lånemidler.

Tall i 1.000 kr

2021

2022

2.000

3.000

3.000

7.4.2 FORVALTNING AV KOMMUNENS LEDIGE LANGSIKTIGE MIDLER
Utviklingsfondet representerer en stor andel av de ledige likvide midlene Trøgstad kommune har til
rådighet. Et enstemmig kommunestyre vedtok 25.09.2001 (K-sak 68/01) å legge til grunn følgende
basiskriterier ved disponering av midler fra ”utviklingsfondet”;
UTVIKLINGSFONDET er opprettet av Trøgstad kommune for å sikre at midler som kommunen tilføres ved salg av eierandeler
i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.
Utviklingsfondets formål er bidra til å realisere investeringer, hvor kulturformål står sentralt, som
har til hensikt å skape en positiv utvikling og sikre gode levekår i lokalsamfunnet Trøgstad.
Grunnkapital og eventuelt senere tillagt tilleggskapital må aldri angripes. Hvis utviklingsfondet har sunket i verdi slik at
grunnkapital og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.
Utviklingsfondet skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Den øvrige
avkastningen kan brukes det enkelte år i tråd med disse basiskriterier, eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Fram til 2004 ble avkastningen av utviklingsfondet i sin helhet tilbakeført fondet i tråd med
kommunestyrets vedtak i K-sak nr. 60/00 – anvendelse av midler fra salg av eierandeler i Trøgstad
Elverk AS. Dette prinsippet ble fraveket fra 2005, da en svært anstrengt økonomisk situasjon førte til
at deler av avkastningen ble tatt til inntekt for å finansiere kommunens driftsutfordringer. Sistnevnte
har vært videreført til og med økonomiplanperioden 2015-18, slik at utviklingsfondets opprinnelige
formål således ikke oppfylles. De avsatte midlene beløper seg pr. 30.09.18 til 41,9 mill. kr, hvorav om
lag 7,9 mill. kr er plassert i bank.
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Etter revisjon av kommunens finansreglement (K-sak 52/16) er det fastsatt følgende rammer for
forvaltning av utviklingsfondet:
Aktivaklasse
Renteeksponering
Bankinnskudd / pengemarkedet
Obligasjonsfond
∑ = sum

Min %

Normal
posisjon

Maks %

Referanseindeks

0%
0%
0%

50%
50%
100%

100 %
90 %
100 %

ST2X
ST3X

2

En ren renteeksponering gir lavere avkastning enn tidligere. Avkastningen er ca. kr 318.000 pr.
30.09.2018. Det er svingninger i resultatet fra måned til måned, og det er derfor valgt å budsjettere
med et utbytte for 2019 på kr 500.000. Dette er en nedgang på kr 200.000 i forhold til budsjett 2018.
Årlig utbytte fra Trøgstad Elverk AS for kommunens 51 % eierandel er i budsjettforslaget for 2019
budsjettert med kr 800.000, noe som er kr 330.000 høyere enn budsjett 2018.
7.4.3 RENTEINNTEKTER
Kommunen har sine innskudd i Trøgstad Sparebank, og det er for 2019 budsjettert med 2 mill. kr i
renteinntekt. Dette er i samsvar med budsjett 2018. Bruk av fond vil påvirke renteinntektene.
7.4.4 ØKONOMISKE RESULTATMÅL FOR PERIODEN 2019-2022
Kommunelovens økonomibestemmelser bygger på det hovedprinsipp at løpende inntekter skal
finansiere løpende utgifter, sparing (avsetninger) og investeringer (kapitalutgifter). Kapitalinntekter
skal kun finansiere kapitalutgifter (investeringer). Bakgrunnen for en slik grensedragning er at en
kommune for sin alminnelige drift ikke skal etablere et aktivitetsnivå som den ikke kan finansiere av
de løpende inntektene.
Trøgstad kommune står ovenfor store utfordringer knyttet til å kunne presentere et budsjett i balanse
uten at dette resulterer i kostnadskutt som berører våre brukere. Sentrale myndigheter har hatt
forbedret kommuneøkonomi som et satsingsområde. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er
likevel ikke tilstrekkelig til å finansiere Trøgstad kommunes tjenestebehov. Det er dermed fortsatt
nødvendig å benytte fond for å oppnå budsjettbalanse, og det må framover iverksettes tiltak for å
redusere driftsnivået. Budsjettet som legges fram bærer preg av et svært stramt økonomisk opplegg.
Selv om eiendomsskatten gir kommunen inntekter som bidrar til å finansiere tiltak på investeringssiden og noe økt vedlikehold, mangler det fortsatt finansiering av betydelige beløp som må løses
gjennom driftsreduksjoner eller økte inntekter. Dette er synliggjort under handlingsreglene i kap. 7.2
og i budsjettskjemaene i del 1.

2

Referanseindeks viser hvilken indeks porteføljen skal sammenlignes med.
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7.4.5 AVSETNING / BRUK AV FOND
Nedenfor følger en oversikt over de av kommunens fond som har størst beholdning:
Utviklingsfondet

Fond Aktiv Forvaltning
Reservefondet

Flyktningfondet
Eiendomsskattefondet
Fond sykehjemsplasser

Premieavviksfondet
Rentesikringsfondet

Utviklingsfondet er et investeringsfond med en saldo på 5,9 mill. kr pr. 29.10.2018. Kommunen
har lånt av fondet for å løse inn festetomter i Festningsåsen. Inntektene fra salg av tomtene er
løpende tilbakeført til fondet. Pr. 29.10.18 er de siste tomtene solgt og kr 360.805,- vil bli tilført
fondet i 2018. Fem huseiere ønsker å videreføre festeavtalen.
Fondet har en saldo på 34,5 mill. kr. Midlene er splittet ut fra Utviklingsfondet og tilsvarer det
beløpet som i sin tid ble satt ut til finansforvalter.
I tidligere økonomi- og handlingsplaner er det en uttrykt målsetting at reservefondet skal styrkes
for å kunne brukes til nødvendige investeringer. Pr. 29.10.2018 er fondets beholdning på 19,2
mill. kr. Besluttet bevilgninger (Båstad skole) er tatt inn i budsjett 2019 og vil redusere fondet
med 8,75 mill. kr. Avsetning på 50% av driftsresultat for 2017 inngår i reservefondet og utgjør
6,856 mill. kr.
Flyktningfondet har pr. 29.10.2018 en saldo på ca. 8,2 mill. kr. I 2019 er det foreslått å bruke kr
1.749.000,- av dette fondet til dekning av kommunens egenandel bofelleskap enslige
mindreårige flyktninger.
Eiendomsskattefondet har en saldo på 5,7 mill.kr pr. 29.10.2018. Det er budsjettert å bruke 2,8
mill. kr i 2018 og de resterende 2,9 mill. kr ligger i budsjettforslag 2019.
Fond sykehjemsplasser har en saldo på 2,3 mill. kr pr. 29.10.2018. Det er ikke budsjettert med
bruk av dette fondet i 2018. I K-sak 59/18 Opprettelse av dagtilbud til hjemmeboende demente
på en Inn på tunet-gård er det besluttet at tilbudet skal finansieres av dette fondet. Dette er ikke
innarbeidet i budsjettforslaget for 2019.
Kommunen har pr. 29.10.2018 ca. 20,3 mill. kr i fondsreserver til dekning av framtidige
premieavvik. Midlene skal dekke årlige amortiseringsutgifter. Akkumulert premieavvik er 25,9
mill. kr. Fondsmidlene er tilstrekkelige til å dekke 78% av akkumulert premieavvik.
Som ledd i rentesikring har kommunen for en del år siden bygget opp et renteutjevningsfond.
Det er ikke avsatt midler til dette fondet siden 2012. Saldo på fondet er ca. 7,7 mill. kr.

For fullstendig fondsoversikt henvises det til det avlagte regnskapet for 2017. Disposisjonsfondene er
å finne i balanseregnskapet og har kontonummer som starter med 256080 - - - -.

7.5 BESPARELSER, OMPRIORITERINGER OG EFFEKTIVISERINGSTILTAK 2019-2022
Innsparing og effektivisering må framover stå i fokus som følge av stramme økonomiske rammer fra
statlig hold, stort press på enkelte tjenesteområder og nye investeringer.
Det er for 2019 lagt ut budsjettrammer uten pålegg om generelle innsparinger. Enkelte virksomheter
har likevel gjort interne omprioriteringer for å tilpasse budsjettet til endringer i behov. Disse
endringene er synliggjort i kommentarene til hver virksomhets beskrivelse av utviklingen i økonomiske
rammer (kap. 8). Der gis det også en beskrivelse av hvilken kompensasjon virksomhetene er gitt i
forbindelse med årets lønnsoppgjør og tilførsel av midler til nye tiltak.

7.6 SPESIELLE UTFORDRINGER
Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
Trøgstad kommune opprettet i 2010 et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. Etableringen
ble gjort med løfte om fullfinansiering fra staten. I ettertid er finansieringsordningen lagt om to ganger,
og det statlige tilskuddet er nå basert på en stykkprisfinansering som beregnes ut fra personens alder
og bosettingstidspunkt. Økonomisk innebærer dette en innstramming, som forsterkes ved at det ikke
blir bosatt nye når ungdommene flytter ut. Det er i budsjettforslaget for 2019 lagt opp til at
kommunens egenandel dekkes av flyktningfondet. Framover må det ses på alternative modeller for
driften, med mål om at tilbudet skal finansieres uten å belaste kommunens driftsbudsjett.
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Stort press på tjenesteområder
Kommunen har gjennom mange år opplevd stort press på enkelte tjenesteområder, spesielt gjelder
dette helse- og omsorgssektoren og barnevernet. Det har i det framlagte budsjettforslaget ikke vært
mulig å kompensere virksomhetene for alle meldte behov. De virksomhetsvise budsjettene inneholder
heller ingen reserver i forhold til evt. nye behov som oppstår i løpet av året, så som nye brukere med
store hjelpebehov eller nye omsorgsovertakelser i barnevernet. Slike utgifter må dermed søkes løst
ved besparelser innenfor den øvrige løpende driften i virksomhetene. Dette er krevende, og fordrer
fortløpende konsekvensvurdering og rapportering.
Det er i statsbudsjettet foreslått endringer i toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende brukere. I
2019 øker innslagspunktet med kr 50.000 over pris- og lønnsvekst til kr 1.320.000 pr. bruker.
Endringen påfører Trøgstad kommune et inntektstap på ca. 0,5 mill. kr. Aktuelle virksomheter er ikke
kompensert for endringen.
Vedlikehold av bygninger og veier
Kommunens innsats knyttet til vedlikehold vil bidra til bedre forhold for brukerne, samtidig som det på
sikt kan frigjøre midler som kan brukes til økt tjenesteyting i kommunen. Trøgstad kommune har de
siste årene tilført ekstra midler til vedlikehold av vei, bygg og anlegg, og vedlikeholdsetterslepet er
redusert. I budsjett 2019 er ekstra vedlikeholdsmidler på 1,6 mill. kr opprettholdt i tillegg til kr 675.000
finansiert av eiendomsskatten.
Nye byggeprosjekter
Trøgstad kommune har de siste par årene gjennomført flere store byggeprosjekter. Dette er store løft
for en liten kommune som Trøgstad, og legger et godt grunnlag for framtidig drift. Boliger og
dagsenter legger til rette for effektiv tjenesteproduksjon for eldre og funksjonshemmede med behov
for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Nye skolelokaler, barnehage og idrettsarealer vil gi
kommunen økt attraktivitet, og bør være et viktig bidrag med tanke på å få flere innbyggere.
Barnehageområdet
Fra 2015 har regjeringen innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i
barnehage. Ordningen gir barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 533.500 rett
til å få 20 timer gratis ukentlig oppholdstid i barnehagen. Ordningen utvides fra 01.08.19 til også å
gjelde for 2-åringer. Denne ordningen kommer i tillegg til søskenmoderasjon og den nasjonale
ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen, som går ut på at ingen husholdninger skal betale mer
enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Kommunen ser at disse ordningene samlet sett
innebærer betydelig reduksjon i inntekt fra foreldrebetaling i barnehagene.
Det er behov for ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne både i kommunale og private
barnehager. Ressursbruken varierer noe fra år til år, men den generelle opplevelsen er at flere barn
enn tidligere er i behov av ekstra innsats. Tilbudet har gjennom mange år vært delfinansiert gjennom
bruk av fond fra skjønnsmidler barnehage, og dette videreføres med kr 1.430.000 for 2019. Fondet er
ved utgangen av 2019 benyttet i sin helhet, og utgiftene må framover dekkes innenfor kommunens
ordinære driftsrammer.
De private barnehagene mottar kommunalt tilskudd ut fra kommunens to år gamle regnskap korrigert
for bl.a. lønns- og prisvekst og pensjonskostnader og tillagt et administrasjonspåslag på 4,3 %.
Kommunen betaler også kapitaltilskudd etter nasjonale satser differensiert ut fra barnehagens
byggeår. Det er etablert en overgangsordning knyttet til pedagognormen inntil disse utgiftene inngår i
kommunens regnskapstall. Satsene fastsettes på nasjonalt nivå av Kunnskapsdepartementet.
Kommunen skal fatte vedtak om satser for påfølgende tilskuddsår senest 31.10, og det er lagt til
grunn følgende kommunale satser for 2019:

Trøgstad kommune
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Satser
Kr 199.683
Kr 94.443

Det er barnetall fra årsmelding pr. 15.12.18, og egne tellinger pr. 01.03, 01.08 og 01.10.19 som
legges til grunn for utmåling av det kommunale tilskuddet. Kommunen må i tillegg avsette midler til å
dekke søskenmoderasjon og øvrige moderasjonsordninger samt ressurser til barn med nedsatt
funksjonsevne i private barnehager.

Kirkestua barnehage
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7.7 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019-22 - DRIFTSBUDSJETTET

Driftstiltak med finansiering

Kommunestyrets vedtak til DRIFTstiltak 2019-2022
Nr.

DRIFTSTILTAK – KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3

2019

2020

2021

2022

FINANS.KILDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BOAK – tjenestetilbud (bo og aktivitet)
Økte utgifter til Helsehuset inkl. TVT-team
Økte utgifter til interkommunalt innkjøpssamarbeid
Ny pedagog og bemanningsnorm barnehage
Økt antall lærlingplasser (tilsv. 10,6 årsverk i 2019)
Etablering av pedagogisk psykologisk tjeneste lokalt
Etablering av psykososialt kriseteam (k-sak 17/18)
Betalingsplikt utskrivningsklare pasienter rus/psykiatri
Opptrappingsplan rus
Økte utgifter til IKT / Ikomm AS
«Det er mitt valg»
Midler til digitalisering – kr 100,- pr. innbygger
Midler til videreføring av «Løp og spis» Skjønhaug skole
Ekstra midler til vedlikehold (hvorav 0,3 mill. kr øremerket praktisk læringsarena u-skolen)
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken
Endrede driftsutgifter som følge av nye investeringer
211-barn må finansieres av løpende driftsinntekter
Økte pensjonskostnader

4.970
478
196
919
418
200
92
150
200
2.000
100
533
30
1.000

6.470
478
196
919
418
200
92
150
200
2.000
-100
-533
-30
-1.000
75
394
1.430
2.000

6.470
478
196
919
418
200
92
150
200
2.000
-100
-533
-30
-1.000
150
394
1.430
4.600

6.470
478
196
919
418
200
92
150
200
2.000
-100
-533
-30
-1.000
225
394
1.430
6.200

Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift
Drift

2.000
1.550

2.000 2.000
1.550 1.550
5 – 10 mill. kr

2.000
1.550

19. Økt bemanning oppvekst (skoler, sfo og barnehager)
20. Øke vedlikeholdet av kommunale bygg og veier
21. Restaurering/store tiltak Trøgstad kirke 2019-22
22. Vasking og maling av Båstad kirke
23. Øke generelt driftstilskudd til Trøgstad Kirkelige Fellesråd
24. Inventar og aktivitetsutstyr ungdomsskolen
25. Inventar og utstyr til aktivitetstilbud i PULS-bygget
26. Oppgradering av utelekeplass og inneleker Skjønhaug bhg.
27. Økt ramme til privat fysioterapi
28. Økt helsesøsterressurs 0,8 årsverk
29. Økt grunnbemanning bogruppe 1, Sykehjemmet
Ikke prioritert rekkefølge.

200
40
300
200
100
225
550
950

40

40

40

100
225
550
950

225
550
950

225
550
950

Driftstiltak uten
finansiering

De obligatoriske budsjettskjemaene er tatt inn i budsjettdokumentets del 1.

Konsekvensjusteringer i planperioden 2019-22
Med konsekvensjusteringer menes vedtatt aktivitet, statlige pålegg eller konsekvenser av andre
forhold som ikke er med i vedtatt budsjett for år 2019. Dette kan være driftsmessige konsekvenser av
investeringsprosjekter som er igangsatt eller vedtatt på inneværende års budsjett, eller lovpålagte
endringer og pålegg, samt konsekvenser av andre forhold.
For planperioden har en korrigert for følgende forhold;
Konsekvens
1. Reduksjon i administrative stillinger
2. Reduserte rente- og avdragsutgifter
3. Renholdsfrekvens reduseres
4. Valgavvikling i 2021
5. Økte VA-gebyrer
Sum effektivisering

3

Økonomisk konsekvens
2019
2020
2021
2022
-1.800 -1.800 -1.800
-3.000 -3.000 -3.000
-500
-500
-500
-235
150
-150
-992 -1.496 -1.796
-6.527 -6.646 -7.246

Pkt. 13 og 14 er innarbeidet i hht. kommunestyrets vedtak pkt. 11 b.

Tall i 1.000 kr
Kommentar
Midlertidige og vakante stillinger.
Lavere lånesaldo, refinansering, minsteavdrag.
Lavere utgifter ved Stortingsvalg
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7.8 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2019-22 - INVESTERINGSBUDSJETTET
Kommunestyrets vedtak til INVESTERINGstiltak 2019-2022
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

INVESTERINGSTILTAK – KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Må-prosjekter:
7214: Trykkavløp, pilotprosjekt
7223: Vann og avløp nytt industriområde Grav
7220: Bytte av pumpestasjoner avløp
7224: Bytte av pumpestasjoner vann
7225: Ny hovedvannledning Minnelund – Skjønhaug
7227: Utskifting av gamle vannledninger Skjønhaug sentrum
7228: Ledningsanlegg Grav - Festningsåsen
7118: Reguleringsplan for Grav industrifelt
7169: Sprinkling og branntekniske tiltak Trøgstadheimen bo- og servicesenter
7122: Skoleveien 3 – omsorgsboliger
7114: Gang- og sykkelvei riksvei 22
7141: Varmeanlegg ny energikilde
7135: Utbygging Båstad skole
1242: Oppgradering Skjønhaug torg
7140: Trøgstad Stadion 4
Innløsning festetomt Trøgstad bygdemuseum 5
Må, men kan vente-prosjekter:
7132: Ombygging av Parkveien 7
7134: Trøgstadheimen bo- og servicesenter, prosjektering (mulig bygging 2023)
Kan-prosjekter:
7226: Trykkavløp, nye områder

2019

2020

2021

3.000
2.000
900
900
3.500
1.500
500
500
5.600
6.500
10.000
2.000
8.750
5.400
13.500
2.070

1.000

2.000

2022

FINANS.KILDE

Lån/avgift
Lån/avgift
Lån/avgift
Lån/avgift
Lån/avgift
Lån/avgift
Lån/avgift
Ubundet inv.fond
Lån/tilskudd
Lån/tilskudd
Sideveismidler/fond
Disp.fond
Disp.fond
Ubundet inv.fond
Inv.fond/tilskudd
Inv.inntekter

2.000
1.000

Lån
Lån

1.000

Lån/avgift

Kommentarer til hvert enkelt investeringstiltak er å finne i budsjettskjema 2B i budsjettdokumentets del 1.
De obligatoriske budsjettskjemaene er tatt inn i samme dokument.

I nedenstående tabell er det gjort en vurdering av skillet mellom vedlikehold og investering/påkostning (drifts- og investeringsbudsjettet)
for hvert enkelt prosjekt/budsjettområde som er prioritert i investeringsbudsjettet for 2019. Plasseringen er gjort i hht ny KRS gjeldende
fra 01.01.2018.
Tiltak nr.
KRS nr. 4 – Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet
1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16,18 og 19.
Investering jmf. KRS nr. 4, kap. 3.2 – Investeringsutgifter – tiltak av
investeringsmessig verdi
3, 4, 5, 6, 9, 12, 14 og 17.
Investering/påkostning jmf. KRS nr. 4, kap. 3.3 – Avgrensning mellom påkostning
og vedlikehold og 3.3.1 Påkostning

4

Prosjekt 7140 Trøgstad Stadion er flyttet fra «Må, men kan vente-prosjekter» til «Må-prosjekter», jfr. kommunestyrets
vedtak pkt. 11 a.
5 Innløsning av festetomter i tilknytning til Trøgstad bygdemuseum er innarbeidet som «Må-prosjekt» i hht. kommunestyrets
vedtak pkt. 11 c.

Trøgstad kommune

Økonomi- og handlingsplan 2019-22
Årsbudsjett 2019

Side 41

8. HANDLINGSPLAN FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHET
Dette kapitlet inneholder handlingsplaner utarbeidet av den enkelte virksomhetsleder. Det er lagt til
grunn en felles struktur, hvor alle skal inneholde en status-/og mulighetsanalyse, prioriterte
utviklingsaktiviteter og utvikling i virksomhetens økonomiske rammer. Det er ikke lagt vekt på å
samordne språkdrakt, fremstilling og innhold, da det synes riktig at den enkelte virksomhetsleder selv
presenterer egne utfordringer og ambisjoner.
I kommentarene til utviklingen i virksomhetenes økonomiske rammer er det gitt en beskrivelse av
kompensasjonen for siste års lønnsoppgjør og eventuell tilførsel av midler for nye tiltak. Det er for
samtlige virksomheter lagt til grunn en prisvekst på 1,5 % for løpende driftsutgifter og driftsinntekter.

8.1 BO- OG AKTIVITETSTILBUD - VIRKSOMHETSLEDER BERIT A. ENGER
8.1.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Godt individuelt bo- og dagtilbud
• Godt støttekontakt- og avlastningstilbud
• Faglig dyktige og engasjerte medarbeidere
• Samarbeid med frivillige organisasjoner gir brukerne varierte
aktiviteter
• Det er etablert felles dagaktivitetstilbud med individuelt
tilrettelagte aktiviteter
• Engasjerte pårørende
• Brukermedvirkning
• Etablert nytt bygg med leiligheter, aktivitetssenter og
administrasjonsdel
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Sykefraværet skal reduseres til < 6 %
• Øke kapasiteten på transport til og fra aktiviteter i dagtilbud
og se på muligheter for sentrumsnære aktiviteter
• Øke kompetansen på bruk av digitale verktøy og
velferdsteknologi

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Videreutvikle medarbeiderskap og samarbeid
• Holdningsskapende arbeid
• Nytt aktivitetsbygg gir mulighet for flere tilrettelagte aktiviteter
• Samlokalisering gir muligheter for økt tverrfaglig samarbeid
• Nye selveier omsorgsleiligheter er under oppføring
• Tilrettelegge for økt brukermedvirkning
• Skape god arbeidskultur ved etablering av drift i nye bygg
• Etablere støttekontakttilbud som aktivitetsgrupper for de det
er aktuelt for
• Innarbeide heltidskultur
Spesielle utfordringer (prioritert)
• Tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne, gir økt
arbeidspress på ansatte med stort arbeidsnærvær
• Høyt sykefravær og lave vikarbudsjetter kan gi utfordringer i
forhold til å gi nødvendige tjenester til brukerne jf. lovverket
• Rekruttere rett personale med nødvendig kompetanse
• Arbeidsgrupper rundt etablering av ny kommune er tids- og
ressurskrevende
• Etablering av nye avdelinger er tids- og ressurskrevende

8.1.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Bo – Aktivitetstilbud (BOAK) vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i forbindelse med bygging og etablering av nye boliger.
• Kartlegging og planlegging av fremtidig tjenestetilbud.
• Etablere nye meningsfylte aktiviteter for personer som ikke kan nyttiggjøre seg arbeidsmarkedstiltak og
VTA-plasser.
• Arrangere temadag med fokus på arbeidsnærvær.
• Lage kurspakke for aktivitetstilbudet (selvutvikling, økonomi, matlaging osv.)
• Innarbeide bruk av håndholdte terminaler for dokumentasjon.
• Ta i bruk digitale informasjonstavler
• Innarbeide «Hva er viktig for deg?» som fast sak på ansvarsgruppemøter (brukermedvirkning).
• Samarbeid på tvers av avdelinger og virksomheter
• Innarbeide heltidskultur.
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8.1.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
45,82
38.361
9.617
28.744

Rev. budsjett
2018
48,61
39.257
8.865
30.392

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
65,11
65,11
65,11
65,11
47.589
49.089
49.089
49.089
11.602
11.602
11.602
11.602
35.987
37.487
37.487
37.487

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 779.000, og det er foretatt en
rammekorrigering tilsvarende kr 1.450.000 i merinntekt fra ressurskrevende brukere.
2. Virksomheten er tilført kr 4.970.000 til nye tjenester (bo- og aktivitetstilbud). Enkelte tiltak får
helårseffekt først i 2020, og rammen styrkes med ytterligere kr 1.500.000 fra 2020.
3. Det er økt stillinger i aktivitetstilbudet ved å flytte 2,5 årsverk fra andre virksomheter (Pleie og omsorg
og Psykisk helse og rusteam). Det er tilført kr 210.000 til dekning av strøm og avgifter i PULS-bygget.
4. Skoleenga – B 2 og 3 er etablert. 4,6 årsverk er overført fra Parkveien 7 til Skoleenga – B 2 og 3.

Skoleenga borettslag og kommunens nye formålsbygg
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8.2 BÅSTAD BARNEHAGE - VIRKSOMHETSLEDER ANNE H. SKOFSRUD
8.2.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Visjonen Stort å være liten i Båstad barnehage
• Fagutvikling gjennom felles prosjekter; ny rammplan,
helsefremmende barnehage, språkløyper, prosjekt Blåbærlia,
COS-kurs
• Engasjert foreldregruppe
• Nytt barnehagebygg, flyttet inn 1. juli 2018
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Tilpasse nye og justere gamle rutiner i nytt bygg
• Se alternative driftsmåter i nytt bygg

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Opprettholde god kvalitet i barnehagen innen de tildelte
rammene
• Det kan synes som vi er inne i en periode med større antall
barn med sakkyndig vurdering fra PPT. Disse barna skal ha
oppfølging.

8.2.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Båstad barnehage vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Skape gode driftsmåter og rutiner tilpasset det nye bygget
• Ta i bruk ny grillhytte og invitere til åpningsfest med givere, brukssamarbeid med skolen
• Utvikle oss faglig gjennom felles prosjekter

8.2.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
12,5
8.643
2.055
6.588

Rev. budsjett
2018
13,5
9.194
1.695
7.499

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
13,5
13,5
13,5
13,5
8.954
8.954
8.954
8.954
1.613
1.613
1.613
1.613
7.341
7.341
7.341
7.341

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 143.000.
2. Revidert budsjett er inklusive ekstra lønnsmidler for barn med nedsatt funksjonsevne. 2019-budsjettet
er beregnet med fast ansatte, og vil gjennom året bli økt med ekstra bemanning for barn med nedsatt
funksjonsevne.
3. Økt pedagog- og bemanningstetthet fra 1. august 2018. Dette gjorde at vi fikk en pedagogisk leder til fra
gitt dato.

Nye Båstad barnehage
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8.3 BÅSTAD SKOLE OG SFO - VIRKSOMHETSLEDER RAGNAR BUER
8.3.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Dyktige, motiverte og utviklingsorientert personale med høy
arbeidsmoral og godt humør
• Godt arbeidsmiljø
• Engasjert foreldregruppe
• Flinke til å bruke nærområdene
• Lærere som tar videreutdanning
• Bruker kompetansen til de som har tatt videreutdanning
• Ledelse som er tett på og tilgjengelig for personalet
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Økt bemanning (vil alltid være ett behov)
• Behov for maling innvendig på kontor/arbeidsplasser og
bibliotek
• Sliping/lakking av gulv i gymsalen

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Videreutvikling av biblioteket som en sentral del av satsing
på lesing
• Fortsette å motivere lærere til å ta videreutdanning
• Opparbeide et funksjonelt og motiverende uteområde for
elevene

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Endringer i ressursbehov i løpet av skoleåret
• Tilstrekkelig bemanning for tilpasset opplæring
• Rett bemanning til elever som trenger spesifikk oppfølging

8.3.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Båstad skole og SFO vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Lesing – Den store satsingen dette skoleåret er lesing. Skolene i Trøgstad har gått sammen om å
utarbeide en ny leseplan som skal gjelde fra 1.-10. klasse. Båstad skole har stort fokus på
stasjonsundervisning og veiledet lesing. Dette gir oss også gode forutsetninger for å møte kravene om
tidlig innsats på alle trinn.
• Arbeid med sosial kompetanse – Virksomhetens ansatte jobber kontinuerlig med sosial kompetanse.
Mye av de ansattes tid går med til andre saker enn det faglige, men vi jobber godt tverrfaglig både
internt og sammen med eksterne for å løse dette best mulig. Det er likevel viktig for oss å poengtere at
dette ikke er et arbeid som gjør seg selv, ei heller at det er et område hvor vi kan hvile på laurbærene.
Dette handler om kontinuerlig og daglig innsats og arbeid.
• Satsing på arbeid med digitale ferdigheter – Vi har tilgjengelig en-til-en-maskiner for elevene på 3. –
7. trinn. I tillegg har vi et klassesett med pc’er til disposisjon for 1. og 2. klasse, samt 10 iPad’er som
benyttes i undervisningen. Vi fortsetter arbeidet med å sy sammen digitale verktøy, systemer,
ferdigheter og enheter til et helhetlig produkt.
• Videreutvikle SFO-tilbudet slik at dette fortsetter å være et godt sted for elevene å være, samt også der
spisse fokuset på lesing.

8.3.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
19,54
16.156
4.460
11.696

Rev. budsjett
2018
19,50
15.074
3.546
11.528

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
19,45
19,45
19,45
19,45
15.225
15.225
15.225
15.225
3.520
3.520
3.520
3.520
11.705
11.705
11.705
11.705

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør og videreutdanning lærere med kr
235.000.
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8.4 HAVNÅS OPPVEKSTSENTER - VIRKSOMHETSLEDER BJØRN BRUSTUGUN
8.4.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Godt foreldreengasjement i barnehage og skole.
• Godt samarbeid med FAU.
• Gode rutiner og tett samarbeid mellom barnehage og skole.
• God dekning av faglærte medarbeidere både i barnehagen
og på skolen.
• Fleksible og engasjerte medarbeidere som deltar på videre/etterutdanning og drar i gang prosjekter.
• Flott uteområde som benyttes planmessig fra
barnehage/skole/SFO.
• Etablert et solid FYSAK arbeid.
• Vedtatt å arbeide for å bli sertifisert som en helsefremmende
skole. Dette skjer parallelt med «Røre»-satsingen.
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Stort behov for å bedre tilgangen til internett. Vi får ikke
utnyttet mulighetene som finnes slik det er i dag. Dette går
utover tilbudet til elevene innen digitale ferdigheter.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Økning i antall gjesteelever, noe som gir mer sammensatt
elevgruppe og behov for samarbeid med ulike instanser.
• Arbeidet med «språkløyper» i barnehage og skole er i gang.
• Videreutvikle tilbudene til elevene på SFO.
• Deltakelse på «Røre»-prosjektet iverksatt av
fylkeskommunen.
• Vi har startet et større utviklingsarbeid innen lesing og
leseglede sammen med de andre barneskolene i Trøgstad.

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Skaffe personell til stillinger som oppstår i forbindelse med
behov for spesialundervisning.
• Gi elevene den tilpassede undervisningen de har krav på.
• Opprettholde god kvalitet i barnehage og skole innenfor de
rammene vi har.

8.4.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Havnås oppvekstsenter vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Vi er i oppstart med et større satsingsområde: Lesing og leseglede. Omfatter hele skolen.
• Vi viderefører jobbinga med «språkløyper». Dette inngår også som en del av punktet over.
• Vi jobber bredt med «Røre» satsinga vår. Dette også som en del av å bli sertifisert som
helsefremmende skole.
• Vi videreutvikler kvaliteten på overgangene vår, spesielt barnehage – skole.

6

8.4.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
24,2
17.557
4.600
12.957

Rev. budsjett
2018
21,4
16.615
3.598
13.017

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
24,2
24,2
24,2
24,2
16.983
16.983
16.983
16.983
3.860
3.860
3.860
3.860
13.123
13.123
13.123
13.123

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør og videreutdanning lærere med kr
278.000.
2. I oversikten over årsverk ligger det inne lønnsmidler også for ansatte i forhold til ressurser vi mottar som
refusjoner fra andre kommuner i forhold til gjesteelever.

Språkløyper er et opplegg / nettsted som er utviklet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt
senter for skriveopplæring og skriveforsking (Skrivesenteret). Nettstedet er en del av strategien Språkløyper – Nasjonal strategi for
språk, lesing og skriving 2016–2019.
6
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8.5 HELSE OG BARNEVERN - VIRKSOMHETSLEDER BODHILD K. LANG
8.5.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Lav turnover i virksomheten.
• Felles kompetanseløft MI til alle ansatte.
• Tilbyr foreldrekurs i Trygghetssirkelen.
• Familieterapeut/tiltaksarbeider i barneverntjenesten.
• Samlokalisering av dagtilbud for rus/psykiatri,
funksjonshemmede og eldre hjemmeboende.
• Tilbyr og videreutvikler gruppetilbud i form av kurs til voksne
med psykiske og rusrelaterte plager. Dette skjer i samarbeid
med andre kommuner som blir en del av IØ kommune.
• Samlokalisering i 3. etg i PULS, med BOAK og
hjemmesykepleien.
• Ny buss til transport av brukere rus/psykiatri.
• God jordmordkapasitet , tilbyr hjemmebesøk etter fødsel.
• Fokus på tidlig innsats og lav terskel på tilbudene.
• Økt bemanning på PPT.
• Ungdomskontakt som arbeider forebyggende.
• Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Øke andelen høgskoleansatte ved Åssiden Bofellesskap.
• Øke kapasitet til private fysioterapeuter.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Utvide Home-Start Familiekontakten med HSF+.
• Etablere fosterhjem for EMA.
• Beholde ansatte i barneverntjenesten.
• Videreutvikle barneverntjenesten.
• Opplæring av flere ansatte i å være kursledere i
Trygghetssirkelen.
• Tverrfaglig deltakelse i opplæringsprogrammet for tidlig
identifisering av barn og unge. (KORUS ØST).
• Planlegge tjenester for ny kommune.
• Benytte Trygghetssirkelen som modell for all
foreldreveiledning i Trøgstad.
• Utvikle bedre arbeidsmåter for å forebygge og avdekke vold i
nære relasjoner.
• Tverrfaglig gruppetilbud til innsatte.

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Få barn som bor i Åssiden bofellesskap.
• Miljøarbeidertjeneste/bemannet bolig.
• Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk
helsevern og rusomsorg fra 2019.
• Mer areal ved Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad for å
bedre ressursutnyttelse av helsetjenesten.

8.5.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Helse og barnevern vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Videreutvikle forebyggende arbeid, tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid
Helsestasjon og skolehelsetjeneste
• Jobbe videre med å finne gode arbeidsmåter for identifisering og oppfølging ved vold i nære relasjoner i
samsvar med nye retningslinjer
• 4-årskontroll i barnehagen for tidligere tverrfaglig samarbeid.
• Benytte trygghetssirkelen som modell for all foreldreveiledning ved helsestasjons- og
skolehelsetjenesten
• Videreutvikle jordmortilbudet med etterkontroll etter fødsel og tilbud om prevensjonsveiledning.
Barneverntjenesten
• Videreutvikle fagmiljøet – ved barnesamtalen/undersøkelser/hjelpetiltak, felles fosterhjemstilbud via 5k,
MI (motiverende intervju metodikk), COS (trygghetssirkelen).
Fengselshelsetjenesten
• Gruppeaktiviteter for innsatte
• Godt arbeidsmiljø
Psykisk helse og rusteam
• Videreutvikle pårørendearbeidet, med spesielt fokus på barn som pårørende
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Åssiden bofellesskap
• Fokus på godt miljøarbeid, med mål som gjør våre ungdommer godt skikket til å bo alene og delta aktivt
i samfunnet.
• Øke kompetansen på traume sensitiv tilnærming og anvendelse av MI .
Home- start Familiekontakten
• Øke antall frivillige i 2019 med 4 nye.
• Søke om deltakelse i HSF+ , som er for barnefamilier med barn opp til 16 år.
• Utvikle samarbeidet med HSF Askim og se på mulighet for å kunne tilby HSF også til Mysen,
Spydeberg og Hobøl.
PPT
Sakkyndig arbeid som bidrar til gode utviklingsmuligheter for barn og unge.

8.5.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
39,10
44.468
15.637
28.831

Rev. budsjett
2018
39,10
46.880
15.279
31.601

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
41,6
41,1
41,1
41,1
47.700
47.400
47.400
47.400
15.428
15.428
15.428
15.428
32.272
31.972
31.972
31.972

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 446.000. I tillegg er rammen tilført
kr 200.000 til opptrappingsplan rus, kr 150.000 til dekning av betalingsplikt rus og psykiatri, kr 92.000 til
etablering av psykososialt kriseteam (jfr. k-sak 17/18) og kr 1.670.000 til etablering av lokal PP-tjeneste.
2. Endring i stillingshjemler gjelder bl.a. 1 årsverk ungdomskontakt på prosjektmidler, 2,4 årsverk egen
PPT og 1 årsverk tiltaksstilling. I tillegg er 2,5 årsverk overført til virksomhet BOAK som følge av at
dagsentervirksomheten er samlet på et budsjettansvarssted.
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8.6 NAV TRØGSTAD - VIRKSOMHETSLEDER WENCHE HVIDSTEN
8.6.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Helhetlig tilnærming
• God samhandling med de andre kommunale virksomheter
• Tilgang til ulike tiltak/tjenester – både kommunale og statlige
• God fagkompetanse
• Samarbeid med frivillige organisasjoner
• Aktivitet for sosialhjelp – avtale med Innovi
• Brukermedvirkning – dialog med bruker i alle saker

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Forbedre samarbeidet ytterligere med de kommunale
virksomhetene – også i forhold til øvrige kommuner som skal
slås sammen i 2020
• Raske avklaringer i forhold til det ordinære
arbeidsmarked
• Kvalifiseringsprogrammet (KVP) gir muligheter
• Prosjekt «Tett oppfølging av ungdom under 30 år» samarbeidsprosjekt mellom 7 kommuner i Indre
• Fokus på KVALITET i samhandlingen med bruker,
fortrinnsvis arbeidsrettede samtaler der det er mulig
• Løsningsfokuserte ansatte
• Integrere flyktninger i lokalsamfunnet i samarbeid med lokale
lag og foreninger
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
Spesielle utfordringer (prioritert)
• Ha tid og ressurser til godt markedsarbeid – vi er avhengig
• Mange brukere med sammensatte problemer/utfordringer –
av positive arbeidsgivere som gir brukere som har falt utenfor
tett oppfølging mot arbeid og aktivitet. Krever mye ressurser.
arbeidslivet en ny mulighet
• Redusert tilgang på «lettere arbeid» for brukere med ulike
utfordringer (både fysisk, psykisk og/eller sosialt)
• Digitale løsninger – viktig at alle medarbeidere er godt kjent
med løsningene som tilgjengelige for brukerne og i den
• Opprettholde vanlig drift og i tillegg bygge nytt NAV-kontor.
daglige arbeidssituasjonen. Særlig på statlig side er det
hyppige endringer som det kan være utfordrende å holde seg
oppdatert på.

8.6.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet NAV vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Tett oppfølging av brukerne – ungdom under 30 år er en prioritert gruppe.
• Flyktninger: Tett og god oppfølging av flyktningene.
• Gjeldsrådgivning – virkemiddel mot fattigdom.
• Kvalifiseringsprogrammet.
• Stort fokus på markedsarbeid.
• Aktivitet for sosialhjelp.

8.6.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
5,4
10.391
396
9.995

Rev. budsjett
2018
5,4
10.762
72
10.690

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
5,4
5,4
5,4
5,4
11.139
11.139
11.139
11.139
325
325
325
325
10.814
10.814
10.814
10.814

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 50.000.
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8.7 PLEIE OG OMSORG - VIRKSOMHETSLEDER SISSEL R. YTREHUS
8.7.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• God kommunikasjon og godt samarbeid på tvers i PO
• Attraktiv arbeidsplass med kreative og løsningsorienterte
medarbeidere
• Raske beslutningsprosesser
• Lærlinger, elever og personer i arbeidspraksis
• Samarbeid med frivillige og kulturskolen
• Lagt til rette for kompetanseheving
• Fagpersoner med rett kompetanse
• Helsehuset; en ressurs for Pleie og omsorg
• Forebyggende hjemmebesøk; et tilbud til alle over 75 år
• God palliasjon i hjemmet
• Fokus på rehabilitering og individuelle miljøtiltak
• Håndholdte terminaler i hjemmetjenesten
• Eget institusjonskjøkken
• Bad og postkjøkken er oppgraderte på sykehjemmet
• Hele institusjonen er oppgradert i fht brannsikkerhet
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Gammelt sykehjem som gir driftsutfordringer.
• Midlertidig bofellesskap er fortsatt i drift. Mangler
tilfredsstillende dusj og toalettforhold.
• Øke grunnbemanning

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Benytte kompetanse på tvers i PO og Trøgstad
kommune/Indre Østfold kommune
• Se ansattes ulike kompetanse som ressurs
• Tilbud om utdanning/videreutdanning via kompetansetilskudd
• Forebyggende arbeidsform med fokus på pasientens
ressurser og mestring.
• Velferdsteknologi
o Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling
o Utvikle velferdsteknologi i samarbeid med
nabokommuner
• Nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg
• Felles organisering av dagtilbud og virksomhetene Helse,
BOAK og Pleie og omsorg gir muligheter i tjenesteutviklingen
• Frivillige som ressurs
• «En kommune»
Spesielle utfordringer (prioritert)
• Dobbeltrom og i perioder plassmangel
• Pasientgruppen er endret:
o Stiller større krav til kompetanse, bemanning og
dokumentasjon
o Lavt funksjonsnivå og høy ressursbruk pr pasient (jfr tall
SSB)
• Kort tid til planlegging av utskrivningsklare pasienter i hht
plass, kompetanse og ressurser jfr samhandlingsreformen
• Praktisk bistand og omsorgsstønad
• Lovpålagte tjenester i forhold til ressurser

8.7.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Pleie og omsorg vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Videre oppfølging av forebyggende hjemmebesøk for alle over 75 år
• Tverrfaglig samarbeid slik at hjemmeboende pasienter kan bo lengst mulig hjemme
• Stortingsmelding nr. 15 «Leve hele livet»
o Aktivitet og fellesskap
o Mat og måltider
o Fokus på et aldersvennlig lokalsamfunn
• Dagtilbud til hjemmeboende demente, «Inn på tunet»
• Videreutvikle demenskoordinator og demensteam
• Generell kompetanseheving innen demens
• Nye tiltak innen velferdsteknologi
• Kompetanseheving innen kliniske observasjoner for helsepersonell
• Legemiddelgjennomgang i Pleie og omsorg
• Ytterligere fokus på avvik og kvalitetsforbedring
• Felles organisering av dagtilbud og virksomhetene Helse, BOAK og Pleie og omsorg
• Helsefremmende arbeidsmiljø.
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8.7.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
84,8
81.348
19.378
61.970

Rev. budsjett
2018
86,0
72.176
15.830
56.346

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
85,2
85,2
85,2
85,2
72.313
72.313
72.313
72.313
16.378
16.378
16.378
16.378
55.935
55.935
55.935
55.935

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 1.355.000.
2. Lønnsvekst er lagt inn på alle faste stillinger. For vikarer er budsjett 2018 videreført med unntak av noe
ferie. Ikke vært konsekvent med prisveksten, men vurdert opp mot erfaringstall.
3. Innarbeidet følgende endringer etter omprioriteringer i virksomheten
o Økning av sykehjemslege med 10% stilling, kr.103’.
o Praktisk bistand er økt med ca. 70% til nye vedtak – ca. kr 300’
o Omsorgslønn er økt med kr 190’ til nye vedtak
o Hjemmetjenesten økt med sykepleier 30 % stilling kr 176’.
4. Servicesenterets budsjett er overført til felles dagsenterdrift i PULS-bygget.
5. Vederlagsinntekter er økt med kr. 300’ da gjennomsnittlig vederlag pr. pasient er kr.14.300,-/mnd.
6. Betaling for ekstra måltid med kr 150,-/mnd. ved innføring av lunsj i 2018 på bofellesskapet.
7. Et årsverk vaktmester er overført til virksomhet teknikk og næring.

Fra sansehagen ved Trøgstadheimen bo- og servicesenter
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8.8 SKJØNHAUG BARNEHAGE - VIRKSOMHETSLEDER HANNE-SOFIE HAFSTAD
8.8.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Barnehagelærere i alle faste stillinger der dette er behov
• Barnehagelærere med spesialpedagogikk i barnehagen
• Følger normen jmf. pedagogtetthet og bemanning
• En faglig, raus og endringsvillig personalgruppe
• Viderefører utviklingsarbeid i å være en helsefremmende
barnehage – barnehagemiljø og krenkelser og sprell i
jungelen
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Fortsette å jobbe systematisk med nærværet
• Sette inn kjøkkenvifter på alle avdelinger, da dette ikke ble
gjort når barnehagen ble bygget
• Barnehagen er nå 10 år, så det er behov for vedlikehold /
oppgradering innvendig og utvendig – maling, bytting av
leker, inventar og utstyr etc.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Øke digital kompetanse hos ansatte og barn
• Motivere flere ansatte til å ta videreutdanning
• Videreføre påbegynt utviklingsarbeid

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Opprettholde god kvalitet innenfor tildelte rammer
• Endringer i ressursbehov, «gråsone» barn, som faller mellom
to stoler og som har behov for styrking / tilrettelegging – jmf.
§19 g i barnehageloven
• Utbedre «hovedkjøkkenet» i barnehagen til
«institusjonskjøkken»

8.8.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Skjønhaug barnehage vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Nærvær
• Barnas helsegryte – bevegelsesglede – barnehagemiljø og krenkelser og ernæring
• Barnas språkkiste – Sprell i jungelen
• Kompetanseheving av personalet

8.8.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
20,4
14.858
3.779
11.079

Rev. budsjett
2018
20,4
14.248
2.888
11.360

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
20,4
20,4
20,4
20,4
13.622
13.622
13.622
13.622
2.815
2.815
2.815
2.815
10.807
10.807
10.807
10.807

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 228.000
2. Barnehagen klarer seg med 20,4 i 2019 pga et gjennomsnitt av året (vår 2019 – 20,2 – høst 20,6 =
20,4) Er da innenfor både i forhold til bemannings- og pedagognorm.

Barn fra Skjønhaug barnehage på tur
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8.9 SKJØNHAUG SKOLE OG SFO - VIRKSOMHETSLEDER ELISABETH ASPLUND
8.9.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Godt arbeidsmiljø med mye humor, raushet og et ønske om
å gjøre hverandre gode.
• Ny moderne skole med muligheter for variert metodebruk i
opplæringen.
• Stor vilje til utvikling i personalgruppa.
• Løp og spis.
• Sertifisert som helsefremmende skole
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Sikre alle elever tilpasset opplæring.
• Manglende rutiner og ressurser for særskilt norskopplæring.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• IKT satsningen i Trøgstadskolen gir skolene er unik mulighet
til å gi alle elever god digital kompetanse.
• Løp og spis som et viktig bidrag i folkehelsearbeidet i årene
framover.

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Økende antall fremmedspråklige som flytter til Skjønhaug.
Vi har pr. i dag ikke gode nok rutiner og midler på skolen eller
i kommunen til å ta de i mot på en god nok måte.
• Tendens til at vi får flere store elevkull framover. Har nå tre
trinn som nærmer seg 40 elever. Stor byggeaktivitet på
Skjønhaug kan føre til ytterligere økning i elevtallet.

8.9.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Skjønhaug skole og SFO vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Løp og spis
Arbeidet med helhetlig tenkning rundt den enkelte elev er svært viktig. Vi vil gjennom vårt arbeid med Løp
og spis fokusere på læring, trivsel, ernæring, psykisk helse og fysisk aktivitet for å sikre at den enkelte elev
får utnyttet sitt potensial på alle arenaer. Vi kan med hjelp av prosjektmidler og FAU i 2019 opprettholde vårt
tilbud om varm lunsj to dager i uka, grøt to dager i uka og frukt og grønt hver dag.
• Leseglede og tidlig innsats
Trøgstadskolen har nå en felles satsing på leseglede og tidlig innsats i leseopplæringen. Vi vil gjennom
ulike metoder som stasjonsarbeid, veiledet lesing, veiledet skriving, lesekvarten, timer på biblioteket,
leseprosjekt og løp & les inspirere den enkelte elev til å bli gode lesere som er hekta på bøker.
• Sikre god pedagogisk bruk av IKT.
Det jobbes mye med å utvikle gode undervisningsopplegg for å sikre den enkelte elevs digitale
kompetanse. Skoleåret 2018/2019 er det en lærer som tar videreutdanning i programmering. Vi planlegger
for at de fleste trinn i løpet av en toårsperiode skal ha programmering på timeplanen.

8.9.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
28,47
21.539
5.027
16.512

Rev. budsjett
2018
27,5
19.767
3.815
15.952

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
27,5
27,5
27,5
27,5
7
20.517
20.487
20.487
20.487
4.220
4.220
4.220
4.220
16.297
16.267
16.267
16.267

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør og videreutdanning lærere med kr
403.000.
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Budsjettet er økt med kr 30.000 til Løp og spis-prosjektet, jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 11 b.
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8.10 TEKNIKK OG NÆRING – KOMMUNALSJEF RUNE MELLEBY
8.10.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Leverer tjenester av god kvalitet.
• Lokalkunnskap og god tilgjengelighet for brukerne.
• Stabil god arbeidskraft.
• Økte ressurser til vedlikehold etter innføring av
eiendomsskatt.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Utvidet samarbeid med nabokommuner kan bidra til større
fagmiljøer og mindre sårbarhet.
• Ivareta verdier ved økt vedlikehold.
• Flere stillingsressurser for å dekke uløste oppgaver, samt økt
behov ved nybygg/nyanlegg.

Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Personavhengig tjenesteløsning, sårbarhet ved sykdom,
ferieavvikling osv.
• Vedlikeholdsetterslep på bygg, vei, vann og avløp
(ekstramidler fra eiendomsskatt brukes til bygg og vei nå,
sterkt behov for videreføring).

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Mange krav og komplisert regelverk medfører behov for
kontinuerlig utvikling av kompetanse.
• Utviklingsprosjekter krever ressursinnsats fra ansatte med
hovedansvar for drift. Også i igangkjøringsfasen av nybygg/
nyanlegg i garantiperioden.

8.10.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Teknikk og næring vil for 2019 ha spesielt fokus på:
AVLØP og RENSEANLEGG
• Tiltak for å forhindre/forebygge innlekk på aldrende avløpsnett.
• Klimatilpasning – utbedring av overvannsnettet for å håndtere store nedbørsmengder.
• Ferdigstille pilotprosjekt trykkavløp.
• Utredning nye områder trykkavløp.
• Hovedplan for vann og avløp.
VANN
• Vannsamarbeid med Askim og Eidsberg, sikrere vannforsyning (reservevann).
• Utrede behov for ny brønn på Sandstangen.
• Saneringsplan og oppgradering av et aldrende vannforsyningssystem.
NYBYGG/ANLEGG, samt VEDLIKEHOLD av BYGG og VEIER
• 1. driftsår Båstad barnehage.
• 1. driftsår Skoleenga omsorgsboliger.
• Ferdigstille Skoleveien 3.
• Ferdigstille bygging av gang- og sykkelvei langs Rv 22 nord for Skjønhaug.
• Ferdigstille brannteknisk oppgradering av Trøgstadheimen.
• Forprosjekt og utbygging ved Båstad skole.
• Forprosjekt og oppgradering Trøgstad Idrettspark.
• Forprosjekt og oppgradering av Skjønhaug Torg.
• Forprosjekt varmeanlegg ny energikilde.
• Reasfaltering av kommunale veier.
• Vedlikeholdsplan og utføre vedlikeholdsoppgaver etter planen.
RENHOLD
• Innarbeide og videreføre FamacWeb som renholdssystem.
• Opprettholde en dyktig stab, og ivaretakelse av seniorer.
• Innføring av elektronisk bookingsystem for utleielokaler i FamacWeb.
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NÆRING
• Opprettholde god service og dialog med landbruket.
• Bidra til utvikling og samhandling for Trøgstads næringsliv.
BOLIGKONTORET
• Kontroll og oppfølging av kommunens utleieenheter.
• Ivareta lånesøknader og statlig bostøtte innenfor gjeldende regelverk.
BYGGESAK og OPPMÅLING
• Rask og korrekt saksbehandling innenfor gjeldende regelverk.
• Digitalisering av byggesaksarkiv.
• Regulering av Grav industriområde.

8.10.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
36,98
56.841
33.205
23.636

Rev. budsjett
2018
36,98
65.969
43.323
22.646

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
37,13
37,13
37,13
37,13
74.150 8
73.344
73.344
73.344
56.963
57.955
58.459
58.759
17.187
15.389
14.885
14.585

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør med kr 349.000 og 10% stilling
beredskap som er overført fra servicetorget med kr 65.000. I tillegg har virksomheten bidratt med 5%,
slik at beredskapsstillingen nå utgjør 15% stilling.
2. Et årsverk vaktmester er overført fra virksomhet pleie og omsorg. Samtidig er VA-området redusert med
totalt et årsverk pga. vakanser og prosjekter som er avsluttet.

Ny barnehage i Båstad
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Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg og veier er økt med kr 700.000, jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 11 b.
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8.11 TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE - VIRKSOMHETSLEDER LISE MARKESTAD
8.11.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Nåtid
Styrker
• Godt samarbeid, faglig dyktighet og god kompetanse
blant de ansatte.
• Gode relasjoner til elevene.
• God fagkunnskap og delingskultur.
• Godt hjem-skolesamarbeid.
• God kompetanse i norsk, matematikk og engelsk.
• Passe stor og oversiktlig skole. klassestørrelse
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Tilpasset opplæring.
• Vrimle-arealet (fysisk miljø).
• Inneklima (ventilasjon).

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Mer fokus på fag.
• Aktiv bruk av digitale tavler.
• Leseglede og skolebibliotek.
• Oppstart av Alternativ læringsarena – Ambolten.
• Sosial kompetanse hos elevene – gjøre positive ting
sammen med elevene.
Spesielle utfordringer (prioritert)
• Sambruk med barneskolen – logistikk.
• Psykisk helse blant barn og unge.
• Ungdomstilbud i kommunen.

8.11.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Virksomhet Trøgstad ungdomsskole vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Målene i Kommuneplanen 2011-2023 for Trøgstadskolen med vekt på gode elevresultater.
• Videreutvikle personalet som en lærende organisasjon gjennom samarbeid og kompetanseutvikling.
Dette med vekt på elevenes utvikling i grunnleggende ferdigheter, særlig lesing, og lærernes rolle som
klasseledere.
• Styrke tilpasset opplæring for alle elever, jmf. oppstart av alternativ læringsarena (Ambolten).
• Tilrettelegge for videre samarbeid med Skjønhaug barneskole og kulturskolen og felles prosjekter
innenfor Trøgstadskolen.

8.11.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
26
21.186
4.742
16.444

Rev. budsjett
2018
26
20.855
3.551
17.304

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
26
26
26
26
20.431 9
20.131
20.131
20.131
2.675
2.675
2.675
2.675
17.756
17.456
17.456
17.456

Kommentarer:
1. Virksomheten er gitt kompensasjon for siste års lønnsoppgjør og videreutdanning lærer med kr
335.000.
2. Noe variasjoner i årsverk, inntekter og utgifter skyldes i stor grad variasjon i antall gjesteelever og deres
ulike behov.

Nybygg Trøgstad ungdomsskole
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Vedlikeholdsbudsjettet er økt med kr 300.000 øremerket praktisk læringsarena, jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 11 b.
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8.12 RÅDMANNENS STAB OG FELLESUTGIFTER
8.12.1 STATUS-/OG MULIGHETSANALYSE (SWOT) I 1-2 ÅRS PERSPEKTIV
Stab:
Nåtid
Styrker
• Utviklingsorientert og effektiv stab
• Engasjerte og myndiggjorte ansatte
• Bemanning med høy fagkompetanse med god bredde
• God serviceinnstilling og godt samhold
• Fleksible medarbeidere og aktivt tverrfaglig samarbeid
• Godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
Forbedringsbehov (prioritert)
• Bemanningssituasjonen er sårbar
• Økt kapasitet gjennom tilførsel av ressurser

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Økt satsing på folkehelse og forebyggende tiltak
• Optimal utnyttelse av IKT-verktøy
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige for å etablere gode tilbud
for innbyggerne
• Synliggjøre Trøgstad som bokommune gjennom tettstedsutvikling
• Bygging av ny kommune gir muligheter for faglig samarbeid og
reduserer sårbarhet
Spesielle utfordringer (prioritert)
• Stabsressursene er samlet sett for lave og enkelte ansatte har for
stor arbeidsbyrde
• Bygging av ny kommune krever mye ressurser
• Sikre nødvendig spisskompetanse til enhver tid

Kultur:
Nåtid
Styrker
• Dyktige og engasjerte medarbeidere bidrar til et aktivt og
variert kultur- og fritidstilbud.
• Torvet bok og mer, en ny kulturarena, bibliotek og
storstue for innbyggerne.
• Kulturskolen underviser lokalt på alle skolene, og har tett
samarbeid med skolekorpsene.
• «Bakgårdslomma» - et tilbud for ungdom etter skoletid.
• Godt samarbeid om arrangementer med engasjerte
frivillige i lag og foreninger.
• Mange og varierte tilbud for de over 60, allsangtilbud,
seniorkafe og Bowls.
• Flyktningruta for ungdomsskoleelever, lokal
forsvarshistorie i praksis.
• Sterkt lokalhistorisk miljø, god fremdrift i arbeidet med
registrering av kirkebøker og gamle foto med en
prosjektstilling i 100%.
• Økt satsning på barn og unge på biblioteket.
Åpenbare forbedringsbehov (prioritert)
• Tverrfaglig samarbeid med andre virksomheter.

Framtid
Muligheter (prioritert)
• Videreutvikle kulturtilbudet i bygda – «kultur for alle».
• Flere arrangementer og aktiviteter på Torvet bok og mer
i samarbeid med andre aktører. Kan benyttes til
omdømmebygging og økt attraktivitet.
• Utvikling av torget vil gi en ny utendørs kulturarena samt
et område for sosialt samvær, lek og aktivitet.
• Utvikle Trøgstad fort til kulturarena, videreutvikle
friluftsområde og etablere flyktningrutesenter.
• Motivere og legge til rette for frivillig innsats av lag og
foreninger.
• Samarbeid om ungdomsarbeid og kultur på tvers av
virksomheter.
• Videreutvikle tilbudet på fritidsklubben i samarbeid med
ungdomsskolen.

Spesielle utfordringer (prioritert)
• Aktivitetstilbud for barn og unge som ikke er med på
organiserte tilbud.
• Prosjekter innen kultur er avhengig av ekstern
finansiering.

8.12.2 PRIORITERTE UTVIKLINGSAKTIVITETER INNEN EGEN VIRKSOMHET FOR 2019
Rådmannens stab vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Arbeidet med bygging av ny kommune.
• Utnytte mulighetene i eksisterende elektroniske verktøy.
• Utviklingsprosjekter knyttet til tettstedsutvikling og folkehelse.
• Videreføring av arbeidet med restaurering av Hæra naturreservat.
• Forberede avslutning av Trøgstad som egen kommune.
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Kultur vil for 2019 ha spesielt fokus på:
• Videreutvikle tilbudet på Torvet bok og mer.
• Utvikle torget som en kulturell arena og sosial møteplass.
• Videreføring av senioraktiviteter.
• Inkludere flere barn- og unge i aktiviteter.
• Ferdigstilling av kulturminneplan.

8.12.3 UTVIKLINGEN I VIRKSOMHETENS ØKONOMISKE RAMMER
Årsverk med 2 desimaler / budsjett- og regnskapstall i hele 1000 kr

Driftsutgifter / - inntekter
Årsverk
Brutto driftsutgifter
Inntekter
Netto driftsutgifter

Regnskap
2017
37,7
73.753
10.033
63.720

Rev. budsjett
2018
42,2
86.729
7.970
78.759

Økonomiplanperioden (faste 2019-priser)
2019
2020
2021
2022
44,0
44,0
44,0
44,0
85.980 10
86.904
84.772
84.322
8.514
8.514
8.514
8.514
77.466
78.390
76.258
75.808

Kommentarer:
1. Det er kompensert for siste års lønnsoppgjør med til sammen kr 594.000. Beløpet inkluderer regulert
godtgjøring til politisk styring. Rammen er økt med kr 235.000 knyttet til valgavvikling, og redusert med
kr 65.000 knyttet til 10% stilling beredskap som er overført fra servicetorg til teknikk og næring.
2. Økningen i årsverk skyldes i hovedsak flere lærlingeplasser og prosjektstilling slekts- og
bosettingshistorie.
3. Antall lærlingplasser er økt til 10,6 (vil variere noe fra år til år). Dette innebærer at intensjonsavtalen
med Østfold fylkeskommune om to lærlingplasser pr. tusen innbyggere nå er oppfylt.
4. Innenfor felles skoleressurser er det videreført kr 100.000 til “Det er mitt valg”. Driftsbudsjettet til PPT er
overført til virksomhet helse og barnevern.
5. Det er budsjettert med 3,8 årsverk til barn med nedsatt funksjonsevne i kommunale barnehager. Bruk
av fond fra skjønnsmidler barnehage er økt med kr 99.000. Det er satt av mindre til barnehagebarn i
private barnehager på bakgrunn av nedgang i barnetallet.
6. En 40% logopedstilling har stått vakant gjennom flere år. Stillingen er tatt ut av budsjett 2019 samtidig
som det er lagt inn midler til kjøp av logopedtjenester. Dette er i tråd med de siste års praksis.
7. Utgiftene til IKT er økt ut fra erfaringstall i regnskap 2018.
8. Det er budsjettert med bruk av fond både på allmenn kultur, SLT/ fritidsklubben og biblioteket.
9. Tilskuddet til Kirkelig Fellesråd er økt med 2,8 % eller kr 112.000. Dette er i samsvar med lønns- og
prisvekst for kommunal sektor i statsbudsjettet for 2019.

Badeliv på Sandstangen
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Brutto driftsutgifter er redusert med kr 1.030.000, jfr. kommunestyrets vedtak pkt. 11 b.
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8.13 KIRKELIG FELLESRÅD
Målsetting for fellesrådet:
Forvalte og kvalitetssikre kirkelige eiendommer, anlegg og virksomhet. Tilby barnehageplasser i
Menighetsbarnehagen i Trøgstad i samarbeid med kommunen. Være en god arbeidsgiver som vektlegger
kompetanseheving for de ansatte.
Inneværende år:
Året 2018 har inntil juni vært normalt driftsår, men med merkbart knapper driftsmidler pga for lav generell økning
i driftsbudsjettet, som nevnt i de to siste års budsjettmøter. I juni fikk fellesrådet en stor utfordring med overgang
til IKOMM som tjenesteyter på IKT-tjenester, og var uten hjelpemidler på datasiden i to måneder, fra 25.06 til
25.08. Servicetorget i kommunen kunne tilby kirkekontoret krisehjelp og det er fellesrådet takknemlig for.
Kirkevergen har dessverre måttet bruke mye arbeidstid på å få alt av datatjenester tilpasset og opp og gå igjen,
men utover høsten har tjenestene kommet på plass og fungerer nå tilfredsstillende.
Budsjett 2019
Tildelt ramme til kirkelig virksomhet fra rådmannen for 2019 er kr. 4.108.000,- Dette innebærer en økning på
2,8% ifht 2018 for å dekke pris- og lønnsvekst. Det er 0,1% høyere enn forrige år. Rådmannen foreslår å
videreføre midler til vedlikeholdsformål i kirkene på 2018-nivå.
Fellesrådet legger i likhet med kommunen inn prisvekst på ca.1,5%. Unntaket er festeavgift for grav, som
prisjusteres slik at avgiften blir den samme i det nye fellesrådet allerede fra 2019.
Fellesrådet har kuttet i innkjøp av varer og tjenester, og utgiften til leie av kontorlokale er redusert med 2 mnd
pga flytting inn i felles kontor med Indre Østfold kirkelige fellesråd.
Prioriterte satsingsområder – mål og tiltak for planperioden 2019-2022
Hentet fra fellesrådets vedlikeholds- og investeringsplan:
-For 2019 er det lagt inn vedlikehold av utvendig maling på Båstad kirke. Tiltaket vil koste ca. kr. 200.000,Dersom tiltaket kan få en egen tildeling vil vi kunne gjennomføre det etter plan. Hvis ikke vil allerede investerte
midler i vedlikehold tape seg, siden det vil gå flere år før oppsparte midler vil kunne dekke tiltaket.
-Restaurering og gjennomføring av større arbeider på Trøgstad kirke dokumentert i tilstandsrapport: Det
utarbeides i høst en tilstandsrapport for middelalderkirkene i Indre Østfold fellesråd/kommune. Trøgstad kirke
prioriteres først for utredning. Siden rapporten ikke er ferdig er det vanskelig å anslå kostnadene. Et foreløpig
anslag ligger på mellom 5-10 millioner kroner. Trøgstad kommunestyre bes om å prioritere dette signalbygget
som også er et fredet kulturminne, ved å tilgodese middelalderkirken på lik linje med andre større investeringer
som gjøres i kommunen i 2019.
Oppsummering:
• Fellesrådet foreslår at kommunestyret gjør vedtak om festeavgift pr år/pr grav med kr 180,- i 2019.
Dette er økning med kr. 20,- grunnet tilpassing av avgiftsnivå i det kommende Indre Østfold kirkelige
fellesråd.
• Fellesrådet ber om at det kan legges inn finansiering av restaurering/store tiltak i Trøgstad kirke i årene
2019-2022 med samlet ca. kr 5-10 millioner.
• Fellesrådet ber om at det kan legges inn finansiering av vasking/maling av Båstad kirke utvendig i 2019
med kr. 200.000,• Fellesrådet ber om at det generelle driftstilskuddet økes med 1%. Dette tilsvarer en økning på kr.
40.000,- ifht rådmannens forslag til budsjettramme.

Trøgstad 18.10.2018
Gunnlaug Brenne, kirkeverge
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9. ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
9.1 ARBEIDSFORM I TRØGSTAD KOMMUNE
Nedenfor følger noen grunnelementer som vi arbeider etter i Trøgstad kommune:
- Mål- og resultatorientering med felles målområder og resultatmåling for både virksomheter
og stabsenheter. Det er avdekket behov for å omarbeide målstyringssystemet. Dette
arbeidet ble påbegynt i forbindelse med rullering av kommuneplan 2017-29, men stilles i
bero i påvente av ny kommune.
- Bruk av styringsinformasjon fra økonomirapportering, brukermålinger og
medarbeidermålinger gir et grunnlag for forbedringsarbeid og læring.
Styringsinformasjonen skal anvendes for å definere ønsket tjenestekvalitet og å utvikle
bedre tjenestekvalitet samtidig som ressursbruken ikke nødvendigvis økes.
- Fokus på helhetlig styring i organisasjonen og forpliktende samspill på tvers av
virksomhetene, spesielt hvor flere virksomheter samarbeider om tjenesteleveransen til
felles brukere.
- Selvstendig ansvar for virksomhetslederne innen tjenesteproduksjon/-kvalitet, økonomi og
forvaltning/utvikling av personalressurser. Dette er forankret i en individuell lederavtale
med rådmann.
- Selvstendig ansvar og delegering av rådmannens myndighet til virksomhetsledere, skal
bl.a. bidra til raskere beslutninger ”nærmere” brukeren.

9.2 ORGANISERING
Følgende organisering er gjeldende:
-

11 virksomheter hvor virksomhetsleder rapporterer direkte til rådmann med selvstendig ansvar for
tjenesteproduksjon/-kvalitet, økonomi og personalressurser. Se organisasjonskart.

Organisasjonskart pr. 01.01.2019
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9.3 ORGANISASJONSFAKTA PR. 01.10.2018

69
13
20
23
43
5
101
20
22
28
20
22
7
393

14 83 19
0 13 12
3 23 16
2 25 13
6 49 26
1
6
4
7 108 23
11 31 11
1 23 17
8 36 17
17 37 11
5 27 18
0
7
5
75 468 192

4 23 50
0 12
1
2 18
4
2 15 10
0 26 17
1
5
1
4 27 78
4 15
9
1 18
5
5 22 11
14 25
9
3 21
4
0
5
2
40 232 201

Totalt

Menn

Kvinner

Årsverk

Totalt

Deltid

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Virksomhet
BODAF
Båstad barnehage
Båstad skole og SFO
Havnås oppvekstsenter
Helse og barnevern
NAV
Pleie og omsorg
Service personal samfunn
Skjønhaug barnehage
Skjønhaug skole og SFO
Teknikk og næring
Trøgstad ungdomsskole
Økonomi og adm.
Sum alle virksomheter

Kvinner

Nedenstående oversikt viser antall ansatte/årsverk pr. 01.10.18:
Antall ansatte
Heltid

10 60 39,7 6,5
46,1
0
1 12,8 0,0
12,8
1
5 18,6 2,5
21,1
0 10 19,5 2,0
21,5
6 23 37,0 3,7
40,7
0
1
4,5 1,0
5,5
3 81 74,4 5,1
79,5
7 16 15,6 5,4
21,0
0
5 20,7 1,0
21,7
3 14 22,1 7,1
29,2
3 12 19,1 15,8 34,9
2
6 20,8 4,4
25,2
0
2
6,6 0,0
6,6
35 236 311,2 54,5 365,7

Tabellen inneholder fast ansatte med stillingsprosent i Trøgstad kommune pr. 01.10.2018. Tabellen inneholder
ikke ubesatte stillingshjemler eller tilfeller av vakanser, og vil derfor kunne avvike fra virksomhetenes
rapportering på budsjetterte årsverk.

9.4 POLITISK ARBEIDSFORM OG ORGANISERING

Eldreråd
Ungdomsråd
Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Livsløpsutvalg
(7)

Kommunestyre
Ordfører + 20 repr.
(21)

Formannskap (7)

Kontrollutvalg
Brukerråd pr
virksomhet

Teknikk- og
naturutvalg (7)

Hovedmålet er:
”Politikerne i Trøgstad kommune skal utvikle et attraktivt lokalsamfunn, sterkt
lokaldemokrati og sette standard for innbyggernes tjenestetilbud.
I kommunens politiske arbeidsform skal følgende ha fokus:
1. Å styrke politisk ledelse og styring, bl.a. gjennom mål- og resultatfokus, årshjul (plan-/budsjettprosess),
styringssystem med målstyring og kompetanse for politikerne.
2. Å gjøre politisk arbeidsform effektiv og fleksibel gjennom 1) Effektiv saksbehandling og 2) Å vitalisere
kommunestyret.
3. Å styrke politiske organer i arbeidsgiverrollen gjennom 1) Arbeidsgiverpolitikk som fremmer
organisasjonens måloppnåelse, 2) Å kjenne konsekvensen av politiske vedtak for ansatte, og 3)
Kunnskap om personaltilfredshet blant ansatte.
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10. VEDTEKTER EIENDOMSSKATT
Reviderte vedtekter for eiendomsskatt følger budsjettdokumentet 2019 som eget vedlegg. Jfr.
kommunestyrets vedtak pkt. 11 d.
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Budsjettdokumentet
Betydningen av at det drives planlegging i kommunene kommer klart til uttrykk også i kommuneloven, som fastslår at
kommunene en gang i året skal vedta en rullerende 4-årig økonomiplan. Poenget med hele planarbeidet er å redusere
kommunens økonomiske usikkerhet, avdempe svingninger, og angi prioriteringer. Etter kommuneloven skal økonomiplanen
legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Etter denne bestemmelsen er
økonomiplanen bindende for årsbudsjetter og annen planleggingsvirksomhet. Konsekvensen av dette er at de rammer og
hovedpremisser som kommer til uttrykk i planen, ikke kan fravikes (i vesentlig grad) uten at det tas opp sak om endring av
planen. Kravet om en plan for kommunens økonomi de nærmeste fire år har som formål å hindre at disposisjoner i
årsbudsjettet ett enkelt år ødelegger for den økonomiske balansen i kommunen på lengre sikt.
Økonomiplanen skal på en oversiktlig måte gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og
prioriterte oppgaver i den neste 4-års-perioden. Kommunestyret avgjør selv hvordan planen skal presenteres, men det er krav
om balanse mellom utgifter og inntekter, slik at driftsresultatet hvert år skal være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og
nødvendige avsetninger. Det presiseres imidlertid at økonomiplanen ikke er et bevilgningsdokument. Planen gir dermed ikke
de enkelte utvalg/virksomheter/avdelinger mulighet til å disponere midler utover det som bevilges i kommende årsbudsjett.
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