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1 Rådmannens innledning 
Hurdal kommune har over tid etablert et godt omdømme med tydelig visjon og ambisjon for 

utvikling av kommunen. Denne tydelige prioriteringen ligger også til grunn for prioriteringene 

og veivalgene i budsjettet for 2018. Med utgangspunkt i brukerperspektivet leveres det gode 

tjenester til kommunens innbyggere. Samtidig har kommunen den siste perioden fått økende 

økonomiske utfordringer. Det er derfor behov for å tilpasse drift og investeringer til 

kommunens faktiske rammevilkår. En tydelig strategi for å bygge fond og soliditet er lagt i 

økonomiplanen, slik at kommunen er rustet for å møte fremtidens behov og utfordringer 

knyttet til drift og investeringer.   

Bærekraftig samfunnsutvikling 
Økonomiplanen for 2018 - 2021 angir vesentlige veivalg for utvikling av Hurdal kommune. 

Kommuneplanen er under revisjon, og det beskrives her forventinger og ønsker om strategisk 

utvikling. Hurdal har som målsetning å være spydspiss i den bærekraftige utviklingen. Med 

målsetningen om et pluss-samfunn innen 2025 er dette en visjon som forplikter. Vi sier at 

Hurdalsamfunnet skal være karbonnøytralt eller bedre, ha økonomisk vekst og tilføre 

innbyggere og besøkende økt livskvalitet. Dette er omsatt til konkrete mål og tiltak i budsjettet 

for 2018 og økonomiplanen.  

Ledelse og medarbeiderskap  
For å møte morgendagens utfordringer vil det satses tydelig på utvikling av organisasjonen. 

Kritiske suksessfaktorer blir gjennomføringskraft, innovasjon og omstillingsevne. Lederne i 

Hurdal kommune skal gjennom mestringsorientert ledelse sikre gode tjenester, godt 

medarbeiderskap, samt god økonomisk styring.  Myndiggjorte medarbeidere og et levende 

verdigrunnlag er de viktigste virkemidlene for å lykkes fremover. En revidert 

arbeidsgiverpolitikk blir også et sentralt virkemiddel for å sikre dette.  

Fornyelse og innovasjon 
Skal vi lykkes med omstilling til endrede rammevilkår er kompetanse og kapasitet til fornyelse 

og innovasjon avgjørende. Det vil bli satset på å utvikle organisasjonen gjennom foredling, 

forbedring og fornying. Innovasjon gjennom tjenesteutvikling og brukerinvolvering skal bringe 

oss i den retningen. Et sterkt villet og prioritert trepartsarbeid vil også være en forutsetning for 

at kommunen lykkes med fornyelse og innovasjon i årene som kommer.  

Innbyggerdialog og medvirkning 
Morgendagens tjenester skapes i samspillet mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen 

vil legge til rette for økt innbyggerdialog og samskaping med innbyggere, næringsliv og 

andre sentrale aktører. Kommunen organiserer grensesnittet mot brukere og innbyggere 

tydeligere, blant annet gjennom en egen enhet for innbyggerservice.  

En bærekraftig samfunnsutvikling i Hurdal forutsetter medvirkning og dialog om tjenestene og 

hvordan vi sammen skal utforme disse.  

Digitalisering 
Digitalisering handler både om utnyttelse av teknologi og tilpasning av tjenester og 

organisasjon til en digital hverdag. Gjennom DGI og samarbeid med andre har vi et godt 
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utgangspunkt. Samtidig møter kommunen forventinger og krav til digitalisering som gjør at vi 

må møte utfordringene med en annen kompetanse og innsikt enn den vi har i dag. Det 

representerer en ny form for omstilling og forutsetter ytterligere vilje til fornyelse.   

Tidlig innsats 
Tidlig innsats er et vesentlig begrep innenfor de fleste tjenesteområdene. Kontinuerlig arbeid 

med forebygging og tidlig innsats gjennom gode brukerdialoger skal vi strekke oss etter, 

uansett livsfase. Det skal vi gjøre blant annet gjennom å legge bedre til rette for at 

innbyggerne skal kunne klare seg selv. Ved å fokusere på egen mestring og læring kan 

kvaliteten på tjenesten øke uten økte ressurser. Økende krav til tjenestene, både omfang og 

kvalitet, krever evne til kontinuerlig omstilling og effektivisering.  

Økonomisk styring for fremtiden  
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 er et stramt budsjett for å sikre fremtidig soliditet og 

vekst. Budsjettet og økonomiplanen krever vesentlig omstilling av tjenestene i hele 

planperioden. I tillegg foreslår rådmannen innføring av eiendomsskatt. Hurdal kommune må 

mobiliseres for en mer effektiv drift gjennom fornying og innovasjon. Nøkkelordene i dette 

arbeidet er gevinstrealisering, effektivitet og ansvarlighet.  

Hurdal kommune har de siste årene gjort viktige strukturelle grep innenfor blant annet skole 

og barnehage. I tillegg er det prioritert enkelte prosjekter for rehabilitering og mindre 

investeringer knyttet til bedre utnyttelse av eksisterende bygg. Det vil de nærmeste årene 

også være behov for vesentlige investeringer i infrastruktur, slik at kommunen blant annet kan 

realisere sentrumsplanene. Økonomisk soliditet og handlingsrom for å bære investeringene 

krever tydelige prioriteringer og veivalg. Dette budsjettet synliggjør denne prioriteringen.  

 

 

Bente Rudrud Herdlevær 

Rådmann 
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2 Økonomi og rammebetingelser 

2.1 Kommunens finansielle situasjon 
Evne til å finansiere aktiviteten vår og møte fremtidige forpliktelser gjenspeiles i tre indikatorer:  

 Netto driftsresultat – bør være minst 1,75 % av inntektene 

 Gjeldsnivået – bør være under 75 % av inntektene 

 Disposisjonsfondet – bør være pålydende minst 5 % av inntektene 

 

Ifølge Riksrevisjonen har kommuner som scorer dårligere enn anbefalt på alle disse 

indikatorene begrenset økonomisk handlingsrom i møte med eventuell reduksjon i inntekter 

eller økte kostnader.   

2.1.1 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er hoved indikator for mål på økonomisk balanse. Netto driftsresultat viser 

driftsoverskuddet etter at renter og avdrag er betalt. Det er dette kommunen har igjen til 

avsetninger og investeringer. Det anbefales at netto driftsresultat utgjør minst 1,75 % av brutto 

driftsinntekter. 

 

Figur 1Utvikling netto driftsresultat 

Hurdal kommune har siden 2014 hatt netto driftsresultat som ligger under måltallet på 1,75 %. I 

2013 var driftsoverskuddet stort på grunn av kompensasjons merverdiavgift for investeringer 

som var bokført i driftsregnskapet.  

2.1.2 Gjeldsnivå 

Gjeldsnivå er netto lånegjeld (lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelse fratrukket totale utlån og 

ubrukte lånemidler) i prosent av brutto driftsinntekter (skatteinntekter, rammetilskudd, 

øremerkede tilskudd, gebyrer, salgs- og leieinntekter). Det er altså et uttrykk for forholdet 

mellom kommunens langsiktige gjeld og ordinære inntekter.  
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Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak som kommunen 

tar opp til investeringer og avdrag på tidligere opptatte lån. Langsiktig gjeld uttrykker 

kommunens finansielle handlefrihet. Det anbefales at langsiktig gjeld ikke utgjør mer enn 75 % 

av driftsinntektene. 

  

Figur 2 Utvikling Gjeldsnivå 

Hurdal Kommune har et gjeldsnivå som ligger over anbefalt nivå. Dette gjør kommunen 

sårbar for renteutvikling.  

2.1.3 Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan disponeres som finansiering både i drifts- og 

investeringsregnskapet. Det anbefales at kommunene har et nivå på disposisjonsfondet som 

tilsvarer 5 % av driftsinntektene. 

 

Figur 3 Utvikling disposisjonsfond 
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Hurdal kommune hadde frem til 2015 et disposisjonsfond som tilsvarte 3,5 % av 

driftsinntektene. I 2016 ble mesteparten av disposisjonsfondet benyttet til å finansiere 

investeringer.  

I økonomiplanen legges det opp til å starte gjenoppbyggingen av disposisjonsfondet.  

2.2 Kostnadsutviklingen 
Hurdal kommune står ovenfor en omstillingsprosess, hvor kommunens tjenesteyting og drift må 

tilpasses inntektsnivået og ambisjonsnivået for fremtidig utvikling. Med dette som 

utgangspunkt er blant annet KS-modell benyttet for synliggjøring av kommunens ressursbruk 

hensyntatt utgiftsbehov og frie disponible inntekter for 2014, 2015 og 2016. KS har utviklet en 

metode som gjør sammenligningene mer reelle ved at det for gitte tjenesteområder tas 

høyde for forskjeller i utgiftsbehovet mellom kommuner. Analysene gir da et fullstendig bilde 

av om kommunen ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk enn hva det reelle 

inntektsnivået vårt skulle tilsi. Beregnet utgiftsnivå må imidlertid ikke oppfattes som fasit på et 

riktig nivå. De er en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå 

på de aktuelle tjenestene i sum sammenlignet med hva utgiftsbehovet og de reelle frie 

inntektene skulle tilsi. 

I forhold til kommunens «normerte utgiftsbehov» er det beregnet mindreutgifter på om lag 17 

mill.kr i 2016. Da er det tatt hensyn til kriteriene og vektene i inntektssystemet. Samtidig viser 

behovsindeksen at vi skal være om lag 4 % billigere å drifte enn gjennomsnittskommunen. 

Beregnet behovsindeks for pleie og omsorg innebærer at helse- og omsorgstjenestene våre 

skal være ca. 7 % mindre kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen. 

Ut fra inntektssystemet ser vi at Hurdal har et samlet objektivt utgiftsbehov som er ca. 6% 

høyere enn landssnittet. Samtidig er det slik at korrigerte frie disponible inntekter pr innbygger 

er ca kr 4.000,- pr innbygger. Dette utgangspunktet i seg selv angir en utfordring i forhold til å 

tilpasse kommunens drift til inntektsnivået.  
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Figur 4 Elementer fra KOSTRA-analyse 

Figuren over viser at det er store forskjeller mellom kommunens tjenesteområder. Når vi 

samtidig vet at kommunen har vesentlig lavere inntekter blir prioritering av tjenestene og 

tilpasning av disse til reelt nivå viktig.  Prioritering for kommunen samlet viser at vi i 2016 hadde 

en høyere andel ressursbruk (netto driftsutgifter/egenfinansiering) på de sentrale 

tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet enn landsgjennomsnittet og 

sammenlignbare kommuner. På områdene administrasjon, pleie og omsorg, kommunehelse 

og barnevern var andel ressursbruk høyere enn både landsgjennomsnittet og 

sammenlignbare kommuner. Mens andel er lavere enn både landsgjennomsnittet og 

sammenlignbare kommuner på sosialtjeneste. Pleie og omsorg, kommunehelse og 

administrasjon trekker opp, mens grunnskole, barnehage og sosialtjeneste trekker ned. 

Barnevern ligger på landsgjennomsnittet i 2016. 

2.3 Kvalitet på tjenestene  
Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport, og er en sammenstilling av 

landets kommuner, basert på 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi 

beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan 

kommunene drives.  
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Hurdal kommune havner på 225 plass (av 428) i kommunebarometeret 2017. Plasseringen er 

korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser.  Hurdal ligger dermed omtrent på 

midten av totaltabellen.  Hurdal er inne på topp 100 liste innen barnevern og barnehage, 

men har sine svakeste plasseringer innen økonomi, helse, samt pleie og omsorg.  

2.4 Status og prognose for 2017  
Rapport for 2. tertial med status og prognose for økonomi og virksomhet er lagt til grunn i 

budsjettarbeidet.  

Analyse av driftsregnskapet pr 2. tertial avdekker at rammeområder som ved 1. tertial viste 

utfordringer med å levere på budsjett, ikke har klart å hente seg inn. Særlig gjelder dette HA 

2. Her er det økte kostnader knyttet til finansiering av private barnehager som følge av økt 

tilskudd for kapitalslit til en barnehage. I tillegg opplever vi en sterk økning i aktivitet innenfor 

Barnevern og Sosialtjenesten. På HA ¾ ser vi merforbruk knyttet til lønn og sykefravær. I tillegg 

har det vært en økning i kostnader knyttet til interkommunale samarbeid på HA 1.  

Konsekvensen er en årsprognose med et ytterligere merforbruk på 4,7 mill. kr. sammenlignet 

mot vedtatt budsjett.  Dette betyr at disposisjonsfondet vil være brukt opp ved årets slutt, og 

kommunen vil ha et fremførbart underskudd på 3 mill. kr.  

2.5 Økonomiske rammebetingelser 
Stortinget fastsetter rammene for kommunesektorens inntekter gjennom statsbudsjettet.  

Budsjettet er basert på regjeringens statsbudsjett, fremlagt 12. oktober. Det kan bli endringer 

som følge av Stortingsbehandlingen. Forholdene det redegjøres for under er ivaretatt i 

rådmannens forslag til budsjett så langt dette har vært mulig i forhold til hvordan elementene 

er foreslått løst.   

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2018 (kilde:Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus) 

I kommuneproposisjonen for 2018 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens 

samlede inntekter på mellom 4,3 og 5,3 mrd kroner i 2018. Det ble varslet at mellom 3,8 og 4,3 

mrd kroner av inntektsveksten ville være frie inntekter.  

Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på 

om lag 4,6 mrd kroner, tilsvarende 0,9 pst. Videre legger regjeringen opp til en realvekst i frie 

inntekter på knapt 3,8 mrd kroner. Det tilsvarer en realvekst på 1,0 pst.  

Inntektsveksten i 2018 er regnet fra inntektsnivået i 2017 slik det ble anslått etter stortings-

behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2017. Det innebærer at oppjusteringen av 

anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2017 med 4 mrd kroner ikke påvirker nivået 

på sektorens inntekter i 2018. Dette er etablert praksis.  

Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med knapt 3,6 mrd kroner til kommunene og 200 mill. 

kroner til fylkeskommunene.  

Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 

 300 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet 
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 200 mill. kroner begrunnes med tidlig innsats i barnehage og skole  

 200 mill. kroner med forebyggende tiltak for barn, unge og familier for å ruste 

kommunene til barnevernsreformen 

 

Veksten i frie inntekter må videre ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte 

merutgifter som følge av befolkningsutvikling. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 

2018 som følge av den demografiske utviklingen er på 2,7 mrd kroner. Av dette er det anslått 

at 2,2 mrd kroner må dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Hele økningen kan tilskrives 

kommunene.    

I kommuneproposisjonen for 2018 ble veksten i kommunesektorens samlede 

pensjonskostnader anslått til i størrelsesorden 350 millioner kroner i 2018, ut over det som 

dekkes av den kommunale deflatoren.  

Etter at det er tatt hensyn til merutgifter for kommunesektoren som følge av den 

demografiske utviklingen og pensjonskostnadene, innebærer regjeringens budsjettopplegg i 

alt 0,8 mrd kroner til satsinger innenfor veksten i frie inntekter, og økt handlingsrom på 0,4 mrd 

kroner til ytterligere styrking av tjenestene.  

Regjeringen peker på at det et potensial for effektivisering i sektoren. Regjeringen ønsker å 

synliggjøre dette. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet 

på 0,5 pst tilsvarer det 1,2 mrd kroner. 

Øremerkede tilskudd øker netto med 0,5 mrd kroner. Tilskudd til ressurskrevende tjenester øker 

reelt med vel 0,2 mrd kroner, investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser øker med vel 0,5 

mrd kroner og tilskudd innen samferdsel øker netto med vel 0,2 mrd kroner. Reduksjon i 

distrikts- og regionalpolitisk begrunnede tilskudd trekker ned veksten i øremerkede tilskudd.  

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2018 på knapt 3,8 mrd kroner er regnet fra 

inntektsnivået i 2017 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av Revidert 

nasjonalbusjett 2017.  

Oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter nå, med 4 mrd kroner, er dermed ikke 

medregnet ved beregning av veksten. Når veksten i 2018 regnes fra anslått inntektsnivå i det 

fremlagte forslag til statsbudsjett, det vil si at oppjusteringen på 4 mrd medregnes, blir 

inntektsveksten tilsvarende lavere. Inntektsnivået for kommunesektoren i 2018 påvirkes 

imidlertid ikke av hvordan veksten beregnes.   

  



Hurdal kommune 
 

 

Handlings- og økonomiplan 2018-2021  

10 

Detaljert anslag på frie inntekter 

   (i mill. kr) 

Nominelle priser
1
 Kommunene

2
 Fylkeskommunene

2
 Kommunesektoren i alt 

 2017
3
 2018 Pst.  

endr. 
2017

3
 2018 Pst.  

endr. 
2017

3
 2018 Pst.  

endr. 

Skatter i alt  168 001 172 133 2,5 32 400 33 200 2,5 200 401 205 333 2,5 

Herav skatt på  

inntekt og formue 

154 740 158 500 2,4 32 400 33 200 2,5 187 140 191 700 2,4 

Rammetilskudd  127 161 130 801 2,9 33 151 33 604 1,4 160 312 164405
4
 2,6 

Sum frie inntekter 295 162 302 934 2,6 65 551 66 804 1,9 360 713 369 738 2,5 

1 Prisveksten i kommunesektoren i 2018 (deflator) er anslått til 2,6 pst. 

2 Oslo er delt i en kommunedel og en fylkeskommunedel  

3 Anslag på regnskap korrigert for oppgaveendringer. 

4 Omfatter ikke midler bevilget på kap. 571, post 21 Spesielle driftsutgifter. 

 

Skatteanslaget for 2018 innebærer dermed en skattevekst på 2,4 % fra 2017 til 2018 for 

kommunene. 

Deflator 2018 

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2018 er anslått til 2,6 %. Lønnsveksten er anslått til 

3,0 %. 

 

Deflator har to funksjoner: 

 Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) 

 Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator) 

 

Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med 

statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av 

varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, 

fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. 

 Demografikostnader 

 

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. 

 

Skattøren 2018 

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

fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene 

for kommuner og fylkeskommuner. 

I kommuneproposisjonen for 2018 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes 

ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 pst. av de 

samlede inntektene. Det foreslås at den kommunale skattøren for 2018 holdes uendret på 
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11,8 pst. Den fylkeskommunale skattøren foreslås uendret på 2,65 pst. Skatteinntektene anslås 

etter dette å utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede inntekter i 2018. 

 Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 bygger bl.a. på 1,1 pst. 

sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 3 pst. lønnsvekst fra 2017 til 2018. 

 Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre 191,7 mrd. kroner 

i 2018, en vekst på 2,4 pst. fra 2017.  

 

Kommunene i Akershus 
Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 

prosent (fra anslag på regnskap).  Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell 

vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent. 

I Akershus har 14 av 22 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst 

vekst har Nannestad med 4,2 %, lavest har Ås med 1,9 %.  

Med en deflator for 2018 beregnet til 2,6 % har altså noen kommuner en realnedgang. Dette 

skyldes at det regnes fra anslag på regnskap, og at det økte skatteanslaget slår inn og 

forstyrrer bildet. I beregningene av kommunenes endrete handlingsrom, må det hensyntas at 

prognosene for skatteinngangen nå er oppjustert med 3,365 mrd kroner.  Nedenfor ser vi at 

dette handlingsrommet også påvirker Hurdal sin situasjon.  

 

Særskilte satsinger/endringer/andre saker 
Innlemming av boligsosiale tilskudd trappes opp: 

I statsbudsjettet for 2017 ble 10 mill. kroner fra det boligsosiale tilskuddet på Arbeids- og 

sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet. Det foreslås at 28,5 mill. kroner 

innlemmes i 2018. Det tas sikte på å innlemme ytterligere midler i 2019 ettersom igangsatte 
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forsøk/igangsatt arbeid i kommunene avsluttes. Etter 2019 vil det bli videreført midler på 

posten for å bidra til utviklingen av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

I statsbudsjettet for 2017 ble 5,7 mill. kroner av det boligsosiale kompetansetilskuddet 

innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,5 mill. 

kroner i rammetilskuddet til kommunene i 2018.  

Tilskudd til frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentaler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene er gitt en særskilt fordeling i en 

overgangsperiode på fire år. Rapportering fra kommunene viser at det er etablert 18 nye 

frivilligsentraler i 17 kommuner i 2017. Det foreslås å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i 

2018, inkludert 6,6 mill. kroner til kommuner med nyetablerte frivilligsentraler.  

Tilskudd til flere barnehagelærere, helårseffekt 

Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det øremerkede tilskuddet til flere 

barnehagelærere på Kunnskapsdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet til 

kommune. Endringen får helårseffekt i 2018 og det foreslås derfor å innlemme ytterligere 247,2 

mill. kroner. Det er lagt opp til at midlene skal finansier en skjerpet pedagognorm som etter 

planen skal tre i kraft 1. august 2018 

Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 

Det ble fra 1. juli 2017 innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Endringen vil 

kunne øke etterspørselen etter barnehageplass. Det foreslås at rammetilskuddet til 

kommunene økes med 18,5 mill. kroner som kompensasjon for helårseffekten. 

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017 ble det besluttet å øke kontantstøtten til 7 500 

kroner fra 1. august 2017, noe som medfører en reduksjon i etterspørselen etter 

barnehageplass. Endringen får helårseffekt i 2018 og det foreslås derfor å redusere 

rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. kroner. 

Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble det vedtatt å øke 

inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen fra 428 000 kroner til 450 000 kroner med 

virkning fra 1. august 2017. For å kompensere kommunene for helårseffekten forslås det å øke 

rammetilskuddet med 7,9 mill. kroner i 2018. 

Tidlig innsats overgang mellom barnehage og skole 

For å legge til rette for at alle barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole, 

har regjeringen sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og 

skoleeiere til å samarbeid om denne overgangen. Kommunesektoren kompenseres for 

lovendringen gjennom en økning i rammetilskuddet på 20 mill. kroner i 2018. 

Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å øke maksimalprisen for en heltidsplass i 

barnehage med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Som følge av dette reduseres 

rammetilskuddet til kommunene med 301,5 mill. kroner. 
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Vigselsmyndighet, ansvaret overføres til kommunene 

Overføring av oppgaven fra domstolene til kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge 

av dette foreslås det å overføre 3 mill. kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets 

budsjett til rammetilskuddet til kommunene. 

Tidlig innsats i barnehage og skole 

200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnes med økt satsing på 

tidlig innsats i 2018. 100 mill. kroner foreslås fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage, 

mens delkostnadsnøkkelen for grunnskole legges til grunn for fordelingen av de resterende 

100 mill. kronene. 

Videre foreslår regjeringen å innføre en tilskuddordning som har til har til hensikt å støtte 

kommuner som har mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tilskuddet skal 

gå til ulike typer informasjons- og rekrutteringsarbeid, slik at barnehagedeltakelsen blant barn 

med minoritetsspråklig bakgrunn øker. Det foreslås bevilget 20 mill. kroner over 

Kunnskapsdepartementets budsjett til formålet. 

Opptrappingsplan for rus 

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016 – 2020. 

Det er i 2016 og 2017 bevilget til sammen 986,8 mill. kroner knyttet til oppfølging av planen. For 

2018 er 300 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på 

rusfeltet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. 

 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2017 blitt styrket 

betydelig. Tilsagnsrammen de siste fire årene har ligget høyt med henholdsvis 2 500 plasser 

per år i perioden 2014-2016 og 3 100 plasser i 2017. 

Stortinget har vedtatt å endre investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser fra og med 

2021 til kun å omfatte plasser som gir netto tilvekst. Det er vedtatt en overgangsordning for 

perioden 2017-2020. I denne perioden kan deler av tilskuddet også benyttes til å fornye 

eksisterende bygningsmasse gjennom utskiftning eller renovering. 

Bevilgningsforslaget for 2018 innebærer en tilsagnsramme på om lag 3,05 mrd. kroner. 

Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser. 

Dagaktivitetstilbud for personer med demens 

Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddordningen til dagaktivitetstilbud for personer 

med demens. Det foreslås å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser til personer 

med demens i 2018. 

Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene 

Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. 

Det foreslås å øke den delen av bevilgningen som går til dette formålet med 25 mill. kroner til 

totalt 350 mill. kroner i 2018. Med dette vil regjeringen ha økt bevilgningen med om lag 185 

mill. kroner i perioden 2014-2018.  
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Barnevern 

200 mill. kroner av forslaget til vekst i frie inntekter til kommunene begrunnes med 

forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Åpner også for at kommunene kan prioritere 

ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. Midlene fordeles etter 

samlet kostnadsnøkkel. 

Ressurskrevende tjenester 

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

godt tjenestetilbud til mottakere som har krav på omfattende helse- og omsorgstjenester. 

Dette kan blant annet gjelde personer med psykisk utviklingshemming, fysisk 

funksjonshemmede, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser.  

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

utgifter til ordningen 1½ milliarder kroner. I 2017 er utgiftene økt til om lag 9 milliarder kroner. 

Den underliggende veksten i ordningen er fortsatt sterk. 

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

2018. 

 Innslagspunktet prisjusteres med anslaget i veksten i lønnsutgiftene fra 2017-2018. 

 I tillegg økes innslagspunktet med 50 000 kroner utover dette. Det nye innslagspunktet 

blir da 1,235 mill. kroner. 

 Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 pst. 

 

Skjønnsmidler 2018 for Akershus og Oslo 
Skjønnsrammen for Akershus for 2018 er på 54,8 millioner kroner. Dette er på samme nivå som i 

perioden 2015- 2017.    

Litt over 26 millioner kroner er fordelt etter fylkesmannens skjønnsmessige vurderinger, hvor det 

er lagt vekt på ulike forhold, herunder økonomisk bæreevne, utfordringer som ikke ivaretas av 

inntektssystemet og lignende. Vel 23 millioner er fordelt etter rene størrelseskriterier, og bærer 

preg av å være et basisskjønn. 

Det er holdt tilbake 5 millioner kroner av skjønnsmidlene for 2018 til senere fordeling. Hurdal 

kommune kan antas få en redusert andel av disse.  
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3 Organisering og styring 

3.1 #foredle 
Kommunens organisasjon har høsten 2017 gjennomført et foredlingsarbeid for å sikre 

organisasjonsklarhet gjennom:  

 Tydelige nivåer i organisasjonen - forpliktende lederskap 

 Nærhet til brukerne - tett på til det beste for tjenestene 

 Ressursstyring - bruker ressurser der de gir mest effekt 

 

#foredling har resultert i en tydeliggjøring av 

ledernivåene i kommunen, beskrivelse av 

delegasjon og myndighet, konkretisering 

av forventingene til lederrollen og innspill 

til justert organisering. I tillegg har 

fordelingsarbeidet gitt innspill til 

tjenesteforbedringer, som er tatt inn i mål og tiltak 

for økonomiplanperioden.  

 

3.2 Organisering 
Fra 1. november 2017 implementeres følgende organisering av kommunens virksomhet:  

 

Figur 5 Organisering fra 1. november 2017 
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Intensjonen har vært en flatere struktur, med klarere grensesnitt mot kommunens innbyggere 

og brukere.  

Medarbeidere 

Hurdal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever 

arbeidsglede, utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. 

På overordnet nivå har Hurdal kommune gode resultater for sykefravær, medarbeiderskap 

og kompetanse. Det samlede sykefraværet var på 8,42 prosent i 2016. Dette er en nedgang 

fra 2015, da sykefraværet var på 10,3 prosent. Den positive utviklingen fortsetter inn i 2017 og 

sykefraværet i 2. kvartal 2017 var 6,6 prosent. Dette er lavere enn på samme tid i fjor. Hvis 

utviklingen holder seg vil kommunen oppfylle årets mål på 7 prosent.   

Hurdal kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelse i 2016, og resultatene er gode. Vi 

jobber aktivt med å skape kultur for medarbeiderskap.  

Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i Hurdal kommune var 81 prosent ved utgangen av 

2016. Tilsvarende resultat for Kommune-Norge var 79 prosent. Hurdal kommune har satt seg et 

mål om 85 prosent gjennom arbeidet med heltidskultur. Det er flest deltidsstillinger i 

tjenesteområder med døgnkontinuerlig drift eller arbeid etter arbeidsplaner. Vi skal jobbe 

målrettet og systematisk med arbeidstids- og turnusplanlegging for å skape en ønsket 

heltidskultur. 

Medarbeiderskap og ledelse 

Det pågår et arbeid for å revidere kommunens arbeidsgiverpolitikk. Denne vil angi de 

overordnede føringene for arbeidet med medarbeiderskap og ledelse. Hurdal kommune vil 

fra 2018 bruke 10-faktormodellen som verktøy for utvikling av lederskap og medarbeiderskap. 

Vi starter lederutviklingsprogram for ledere i ny organisasjonsstruktur for Hurdal våren 2018. 

62 prosent av de ansatte i Hurdal kommune har fagutdanning eller høyere kompetanse. 

Hurdal kommune befinner seg i et pressområde med stor konkurranse om arbeidskraften. Vi 

må rekruttere og beholde relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til fornyelse 

av tjenester og arbeidsformer i kommunen. Hurdal kommune opprettholder måltallet for 

lærlinger med 3 lærlinger i 2018.  

Læring og fornyelse 

For å opprettholde god kvalitet på tjenestene og kommunens rolle som samfunnsutvikler, 

kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. Hurdal kommune ønsker å utvikle sine 

tjenester gjennom innovasjon og utvikling. Målet er at organisasjonen gjennom noen sentrale 

virkemidler skal jobbe mer bevisst, systematisk og helhetlig med innovasjon. Lederne i Hurdal 

kommunes har et særlig ansvar for å legge til rette for en organisasjon- og arbeidskultur som 

fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og en tydelig kultur for læring og 

fornyelse. Tjenestedesign og innovative anskaffelser er metoder vi vil satse ytterligere på i 

2018. 
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3.3 Strategisk samarbeid og eierskap  
Øvre Romerike med kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Ullensaker er 

en region preget av sterk vekst og utvikling. Dette har gitt et behov for samarbeid 

kommunene i mellom for å utvikle og drifte tjenestene til innbyggerne. Samarbeidsorganet for 

kommunene er Øvre Romerike Utvikling (ØRU). ØRU ledes av et politisk styre bestående av 

kommunenes ordførere. Det er i tillegg er det organisert et rådmannsutvalg og ulike 

fagnettverk. I tillegg har kommunene et eget eierstyrings-sekretariat. Strategiplanene har et 

perspektiv fram til 2020. 

Samarbeidene utløser økonomisk konsekvens for driftsbudsjettet ved at kommunen kjøper 

tjenester av andre kommuner eller IKS.  Disse tjenestene erstatter egen tjenesteproduksjon 

helt, eller delvis.  

Hurdal kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler: 

Interkommunale selskaper (IKS):  

 
 

Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27):  

 

 

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen:  

 

 

3.4 Styringssystem 
Handlingsprogrammet angir sammenhengen mellom planprogrammet for perioden frem til 

2030 og kommunens kortsikte paner for perioden 2018-2021, hvor årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan 2018-2021 inngår.  
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Budsjett og økonomiplan viser kommunens mål, prioriteringer og satsninger for den 

kommende perioden.  

 

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter minst de 

neste fire år. Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser av innførte tiltak i 

årsbudsjettet og planperioden. Den gir uttrykk for kommunestyrets vedtatte mål og strategier 

de nærmeste årene, basert på kommuneplanen.  

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og er bindende plan for kommunens midler og 

anvendelse av disse i budsjettåret. Budsjettet består av et driftsbudsjett og et 

investeringsbudsjett.  

Det er krav til balanse i årsbudsjettet for det enkelte år i økonomiplanperioden. 

3.5 Budsjettprosessen 
Hurdal kommunes prosess for arbeidet med budsjett og økonomiplan er i hovedtrekk slik: 
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Prosessen startet opp ved samling med utvidet formannskap i juni. Deretter har det pågått en 

parallell prosess politisk og administrativt for å sikre innsikt og eierskap til de ulike temaene som 

har vært nødvendig å belyse i forbindelse med det økonomiske utfordringsbildet.  

Den politiske nedsatte arbeidsgruppen (utvidet formannskap), som hadde som mandat å 

vurdere eiendomsskatt, har sammen med tillitsvalgte og administrasjonen hatt ulike former for 

møter arbeidet med rammevilkår, forutsetninger, KOSTRA og tjenestenivå.  

Kommunestyret vedtar budsjettet 13.12.2017. 
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4 Utfordringer i økonomiplanperioden 

4.1 Mål 
Hurdal kommunes visjon illustrerer et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand, og er direkte knyttet 

til og synliggjort i kommunens planverk, mål og satsningsområder. Særlig er kommunens rolle 

som tilrettelegger for samfunnsutvikling viktig. Kommunens visjon er:  

 

Samarbeid skaper utvikling og trivsel 
 

Hovedmålet uttrykker kommunens fokus og retning for planlegging, forvaltning, tjenesteyting 

og utbygging i et langsiktig tidsperspektiv. Gjennom Hurdals satsning på en bærekraftig 

utvikling er følgende hovedmål uttrykt for kommunen:  

 

Vi skaper et bærekraftig samfunn, som er karbonnøytralt eller bedre, har 

økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet. 

 
Den gir en klar retning for prioriteringer gjennom følgende valgte satsningsområder:  

 Vekst og utvikling 

 Folkehelse 

 Sentrumsutvikling 

 Natur, kultur og samfunnssikkerhet 

 
Et bærekraftig Hurdal beskrives blant annet slik:  
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4.2 Vekstutfordringer 

Demografi og befolkningsvekst 
Hurdal kommune har gjennom flere tiår hatt et stabilt innbyggertall på ca 2.600 personer. I 

2013 og frem til i dag har kommunen hatt betydelig vekst. Folketallet per 2.kvartal 2017 er 

2.919 personer.  

Akershus fylkeskommunes prognoser for folketallet på Øvre Romerike viser en økning med 35,1 

prosent fra 2016 til 2031.  

Sammenlignet med forrige prognose er det særlig veksten i Lørenskog, Gjerdrum og Hurdal 

som er oppjustert. Forventninger om historisk høy boligbygging i kommunene er årsaken til 

justeringen. For Hurdal gjenspeiles dette spesielt i sentrumsplanen. Det er forventet en årlig 

vekst på ca 3 % i Hurdal. Det tilsvarer ca 100 nye innbyggere årlig. 

Fra oktober 2017 styrkes kollektivtilbudet i Hurdal som forventes å ha en positiv effekt på 

tilflytting og utvikling til Hurdal. Det blir mulig å reise kollektivt fra Hurdal sentrum til Oslo 

sentrum på 60 min. 

I neste planperiode (2018-2031) ser vi høy vekst i antall barn under 12 år og antall eldre over 

70 år i Hurdal. Vi vet at eldre skal bo lengre hjemme, og har behov for andre type tjenester 

enn det som kommunen tilbyr i dag. Forebygging, nye hjelpemidler, digitale løsninger er 

kjennetegn på tjenester kommunen må ha økt fokus på og legge til rette for. Spesielt vil 

boliger i sentrum gi økt livskvalitet i form av økt sosialisering, nettverk, dagtilbud og nærhet til 

servicetilbud for eldre, som sørger for at man lengre kan bo utenfor institusjon. Med Hurdals 

boligpriser tilsier dette at det bør bygges små og rimelige enheter slik at eldre med boliger 

spredt beliggende i Hurdal har økonomisk mulighet til å kjøpe leilighet i sentrum. Dette vil 

frigjøre større enheter til barnefamilier som ønsker å bosette seg. 

 

Figur 6 Befolkningsutvikling og aldersfordeling 

Prognosene viser en relativt stabil andel ungdommer mellom 12-18 år. Aldersprofilen på en 

fremtid befolkningssammensetning vil også påvirkes av profilen til boligprosjektene som 

realiseres i Hurdal. Hurdalsjøen Økologiske Landsby har trukket en stor andel barnefamilier og 

enslige kjøpere, og det viser at tydelig profil og konsept omkring boligprosjektene har mye å si 

for hvilke av kommunens sektorer veksten vil påvirke.  
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Uavhengig av dette har Hurdal en befolkning som stadig blir eldre og som vil gi kommunen 

økt tjenestebehov innen helse og omsorgssektoren. Andel barn under 12 år vil øke og stiller 

krav til kommunes tjenestetilbud innenfor oppvekst.  

Prognosene viser også en høy økning av personer i arbeidsfør alder som vil tilføre kommunen 

økt skatteinngang, samt kompetanse og arbeidskraft til bygda. 

Kommunal tjenesteyting og behov for innovasjon 

Nye behov vil oppstå og det vil være behov for endringer i måten vi yter tjenestetilbudet på. 

Vi må derfor legge til rette for nyskaping og innovasjon innenfor de kommunale tjenestene. 

Hvis vi skal oppnå dette må det være anledning til å prøve ut nye metoder og løsninger. 

Medvirkning 

Medvirkning er et viktig verktøy for å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene. 

Det gir også viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, som igjen gir dem et 

bedre beslutningsgrunnlag. Vi vil sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet 

arbeide målrettet for bedre innbyggerdialog og samskaping. 

De fleste frivillige lag og foreninger opplever Hurdal kommune som en god tilrettelegger. 

Kommunen vil fortsatt bidra til å avklare gjensidige forventninger til ansvar, oppgavefordeling 

og samskaping.  

I kommende periode vil det bli prioritert satsning på etablering av frivilligsentral, hvor 

kommunen vil legge til rette for deltakelse og medvirkning. Frivilligheten er i endring og 

kommunens arbeid med å tilrettelegge for frivillighet må utvikles i tråd med ny forståelse og 

nye rammebetingelser.  

Brukere 

Hurdal kommune skal levere gode og effektive tjenester med riktig kvalitet til brukere og 

innbyggere. Kommunen arbeider med dette gjennom mål- og resultatstyring. I tillegg til 

overordnede mål har alle tjenesteområdene satt egne mål for kvalitet og utvikling av de 

enkelte tjenestene. 

Hurdal kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere områder.  

Hurdal kommune legger stor vekt på at innbyggere og næringsliv kan komme i kontakt med 

kommunen på en enkel måte og få raske svar på henvendelser. 

Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, 

samfunnsutvikling og politiske saker. I tillegg organiseres det nå et grensesnitt for 

innbyggerservice, som skal både ivareta det digitale møte med kommunene, så vel som 

møte med kommunens ansatte direkte.  

Det er viktig å øke den digitale deltakelsen i befolkningen og redusere digitalt utenforskap. Vi 

vil også videreutvikle kommunens digitale kanaler, og sikre gode digitale tjenester gjennom 

nett og sosiale medier. 

 

4.3 Økonomisk tilpasning og bærekraft 
Mål for god økonomistyring er å sikre en stabil og bærekraftig utvikling hvor økonomiske 

ressurser og aktivitetsnivået balanserer med hverandre. Dette sikrer et forsvarlig og 

forutsigbart tjenestetilbud i et generasjonsperspektiv. Hurdal kommune har i de siste årene 

hatt en krevende økonomisk situasjon. Budsjettene har ikke vært innrettet med de 
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overskuddene som er nødvendig for å få en robust økonomi over tid. Det er for lave ubundne 

fond til å sikre oss ved uforutsette hendelser som, slik som renteøkning, pensjonsutgifter, 

innbyggere med nye omfattende behov og tilsvarende som sårbar infrastruktur. 

 

Det legges opp til tilpasninger av driften i årsbudsjettet og økonomiplanperioden gjennom 

kostnadsreduksjoner. Tiltakene, som skal sikre at kommunen gjenvinner økonomisk balanse, er 

krevende, men nødvendige. Grunnlaget gjøres gjennom vedtak for årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan 2018-2021. Følgende handlingsregler er lagt til grunn:  

 Mål om netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene 

 Bygge disposisjonsfond slik at vi oppnår tilstrekkelige reserver for å kunne møte 

svingninger. Målet er å ha et disposisjonsfond som tilsvarer ca 5 % av driftsinntektene 

 Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Det settes som mål at lånegjelden på 

sikt skal holdes under 75 % av driftsinntektene 

 

Et budsjett skal være helhetlig. Det innebærer at ulike hensyn og argumenter må veies opp 

mot hverandre, og opp mot overordnede prioriteringer, på tvers av tjenesteområder og 

virksomheter. Her i Hurdal kommune har vi kommet et stykke når det gjelder å ha et slikt 

helhetlig perspektiv. Det er likevel ikke tvil om at vi fremdeles har et utviklingspotensial. 

Hurdal kommune har over tid hatt store ambisjoner innenfor bærekraftig utvikling. Dette 

preger også det pågående arbeidet med revidering av samfunnsplanen. En forutsetning for 

ønsket utvikling er at kommunen har en økonomi som er bærekraftig over tid.  

 

Anbefalingen er å ha disposisjonsfond på 5 % av kommunens inntekter. For Hurdal kommune 

tilsvarer dette ett disposisjonsfond på ca 11 mill. kr. Ved utgangen av 2017 ser det ut til at 

kommunes disposisjonsfond vil være brukt opp. Rådmannen velger derfor å prioritere 

avsetning til disposisjonsfond med 2,2 mill. kr for 2018. Denne avsetningen må økes ytterligere i 

resten av økonomiplanperioden for å nærme seg målsettingen. 

 

Rådmannen legger til grunn at Hurdal kommune er en skattemessig lavinntektskommune. I 

praksis medfører dette tøffe prioriteringer for en tjenesteproduksjon som vil måtte jobbe både 

smart og effektivt innenfor stramme økonomiske rammer. Dette omfatter de ikke lovpålagte 

tjenesteområdene, så vel som de lovpålagte. Likeledes kommer man ikke bort fra å se på 

inntektssiden, det vil si eiendomsskatt og gebyrer. Rådmannen velger derfor å foreslå 

innføring av eiendomsskatt fra 2018. Alternativt må tjenesteproduksjonen reduseres mer enn i 

rådmannens budsjettforslag.  

 

Hurdal kommune har økonomiske utfordringer. Gjøres det ikke grep er risikoen stor i forhold til 

å bli oppført i registeret over kommuner og fylkeskommuner (ROBEK) som er i økonomisk 

ubalanse. Står vi samlet om noen krevende grep knyttet til kommunens tjenesteyting og 

innretning er vi rustet til å re-etablere en bærekraftig økonomi. 

 

4.4 Kort om omstillingstiltakene 
Det fremlagte budsjett inneholder omstillingstak på til sammen 10,9 mill.kr for 2018 og 4,5 

mill.kr for 2019. I tillegg er det innarbeidet effekt av eiendomsskatt fra 2018. Oversikten over 

omstillingstiltakene med tilhørende konsekvens- og risiko-beskrivelse fremkommer i vedlegg 1 

«Tiltaksplaner 2018-2019».  
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Administrasjon 
Her er det er lagt inn kostnadsreduserende elementer i form av blant annet nedbemanning 

for kommunens administrative virksomhet. Samtidig er det lagt inn økte kostnader knyttet til 

interkommunale samarbeidene, slik som DGI.  Det er avsatt midler til gjennomføring av 

omstilling, 1 mill. kr. Til sammen medfører dette at området overordnet fremstår som styrket.   

 

Skole og barnehage 
Innenfor skole og barnehage tilbys det fra 2018 kun 100 % plasser ved den kommunale 

barnehagen og SFO. Foreldrebetalingen for barnehage økes til maksimal sats i henhold til 

statsbudsjettet på kr 2.910,-. I tillegg er det lagt inn forventinger om en generell omstilling av 

tjenestene og bemanningen, samt reduserte kostnader til materiell og utstyr.   

 

Endring i vedtak: Mulighet for å velge 60% eller 100% plass i barnehage og SFO.  Lagt tilbake 

midler til vikarer i skolen.  

Helse, pleie og omsorg 

Dette tjenesteområdet står ovenfor vesentlig omstilling, som handler om å legge grunnlaget 

for morgendagens tjenesteyting. Tjenestene foreslås vridd fra langtidsopphold på sykehjem til 

mer hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger. Omleggingen vil kreve gjennomgang av 

turnus, sikring av bemanning opp mot bruk av vikarer og revurdering av vedtak.  

Barnevern 
Barnevern er foreslått videreført i 2018 på tilsvarende nivå som prognose for 2017. Det er 

likevel forventet at også dette tjenesteområdet gjør en gjennomgang av sin organisering og 

tjenesteyting for å hente ut eventuelle omstillingseffekter.  

Eiendomsdrift og forvaltning 
Det foreslås kutt i alle aktiviteter og samarbeid som ikke er lovpålagt. Det er lagt inn midler for 

implementering av eiendomsskatt på 1,5 mill.kr på dette området (HA 9).  

 

Endring i vedtak: Lagt tilbake midler knyttet til drift at ungdomsklubb,  samarbeidsavtaler med 

lag og foreninger og driftsstøtte. 

 

4.5 Driftsbudsjettet 
Driftsbudsjettet legges frem i løpende priser, innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På 

utgiftssiden er det hensyntatt lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne 

kontrakter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn i budsjettet:  

 Lønnsvekst på 2,5 % 

 Deflator – 2,4 % (vektet snitt av lønns- og prisvekst), lønnsvekst teller 2/3 av deflatoren 

 Årlig befolkningsvekst 3 % 

 

Driftsbudsjettet vedtas på følgende ansvarsnivå: 

HA 1: Administrasjon 

HA 2: Skole og oppvekst 
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HA ¾: Helse og omsorg 

HA 5: Selvkost VAR tjenester 

HA 6: Plan og utvikling 

HA 7: Eiendom og drift 

HA 8: Investering 

HA 9: Finans   

 

Økonomisk oversikt drift 
For planperioden er det vesentlig at kommunen stabiliserer den økonomiske situasjonen og 

starter oppbyggingen av fond. Det er krevende tiltak, som forutsetter omstilling av de største 

tjenesteområdene, se beskrivelse over. Det er noe usikkerhet med hensyn til når full effekt av 

beskrevne tiltak vil inntreffe i perioden 2018-2019. Nedenfor er budsjettforslaget nærmere 

illustrert:  

 
 

Budsjettforslaget innebærer prognose for netto driftsresultat på 2,5 % av driftsinntektene i 2018 

og 3,5 % i 2019. Dette gir rom for å nedbetale underskuddet på ca 3 mill.kr fra 2017, samt 

begynne å bygge disposisjonsfond allerede for 2018.  

Da omfanget av omstillingstiltak for 2018 er krevende presiseres det nok en gang at det er 

knyttet risiko til innslagspunktet for effekt av tiltakene. Estimert netto driftsresultat på 2,5 % av 

inntektene kan derfor være noe høyt.  Dersom deler av effekten først kommer i 2019 vil 

konsekvensen i 2018 være lavere netto driftsresultat og tilsvarende redusert avsetning til fond.  

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -210 590 -221 554 -211 510 -222 514 -228 308 -231 658 -235 064

Lønn/sosiale utg 123 075 125 196 127 179 138 114 140 877 143 694 146 568

Andre driftsutgifter 88 690 97 092 91 122 78 947 79 672 81 419 83 210

Brutto driftsresultat 1 175 734 6 791 -5 453 -7 760 -6 545 -5 286

Netto finans/avsetninger -194 -1 007 -96 -200 -195 -195 -195

Netto driftsresultat 981 -273 6 695 -5 653 -7 955 -6 740 -5 481

Anvendes til/dekkes av:

Bruk/dekning av evt tidligere års mer-/mindreforbruk -2 198 -2 205 -3 170 3 020 0 0 0

Bruk/avsetning til disp fond (netto) -1 122 -1 020 171 2 239 7 955 6 740 5 481

Bruk/avsetning til bundne fond (netto) 135 329 -676 394 0 0 0

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 204 -3 170 3 020 0 0 0 0

Netto drift i % av driftsinntektene -0,5 % 0,1 % -3,2 % 2,5 % 3,5 % 2,9 % 2,3 %

Regnskap 

2016

Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

Tall i 1000 kr

Regnskap 

2015
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Figur 7 Budsjettskjema 1a - Ramme til fordeling drift 

 

Figur 8 Budsjettskjema 1b - Fordeling av rammer til tjenesteområdene 

Fordeling på rammeområdene i planperioden er gjort tilsvarende fordeling i budsjett 2018. 

Detaljer på de enkelte rammeområdene fremkommer i kapitlene som følger.  

Det er avsatt midler sentralt til å dekke forventet lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret 2018 

og økte pensjonskostnader (lønnsfond). 

2 019 2 020 2021

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -53 872 -60 078 -61 903 -64 642 -65 288 -65 941 -66 601

Ordinært rammetilskudd -94 687 -97 637 -99 741 -102 436 -103 973 -105 532 -107 115

Skatt på eiendom 0 0 0 -5 500 -8 000 -8 000 -8 000

Andre direkte/indirekte skatter -17 -19 -17 -17 -17 -17 -17

Andre generelle statstilskudd -3 288 -3 267 -1 932 -1 537 -1 537 -1 537 -1 537

Sum frie disponible inntekter -151 864 -161 001 -163 593 -174 132 -178 815 -181 028 -183 270

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -994 -856 -660 -750 -750 -750 -750

Gevinst finansielle instrumenter -10 0 0 0 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 490 3 793 4 055 4 050 4 055 4 055 4 055

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 5 029 5 893 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Sum netto finansinntekter/-utgifter 8 516 8 830 9 895 9 800 9 805 9 805 9 805

NETTO AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 3 020 0 0 0

Til ubundne avsetninger 2 198 2 205 3 170 2 239 7 955 6 740 5 481

Til bundne avsetninger 2 769 1 960 0 694 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 198 -2 205 -3 170 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -3 320 -3 226 -2 999 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger -2 634 -1 630 -676 -300 0 0 0

Sum netto avsetninger -3 186 -2 896 -3 675 5 653 7 955 6 740 5 481

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -146 534 -155 067 -157 373 -158 680 -161 055 -164 483 -167 984

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -144 329 -151 898 -160 393 -158 680 -161 055 -164 483 -167 984

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 205 -3 169 3 020 0 0 0 0

Økonomiplan

Tall i 1000 kr

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

2 019 2 020 2021

HA 1 Politikk og fellestjenester 15 557           16 018           15 481           17 722           17 988           18 371           18 762           

HA 2 Sektor for levekår; skole og oppvekst 59 363           59 853           61 840           67 478           68 488           69 946           71 435           

HA 3/4 Sektor for levekår: helse og omsorg 57 223           58 058           57 971           55 289           56 117           57 311           58 531           

HA 5 VAR -tjenester selvkost -2 588            -3 357            -4 078            -5 292            -5 371            -5 485            -5 602            

HA 6 Sektor for miljø og samfunn 9 751             11 128           9 674             9 212             9 349             9 548             9 752             

HA 7 Sektor for eiendom og drift 8 195             12 643           10 355           10 350           10 505           10 729           10 957           

HA 8 Investering -5                    -                 -                 -                 

HA 9 Finans -3 172            -2 440            3 550             3 920             3 979             4 063             4 150             

sum 144 329         151 898         154 793         158 679         161 055         164 483         167 984         

Økonomiplan

Tall i 1000 kr

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018
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4.5.1 Sentrale inntekter/frie inntekter 

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd utgjør ca 75 % av kommunens driftsinntekter. 

Disse disponeres fritt, i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å 

kunne gi et likeverdig tilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene 

gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under 

ett. 

 

Hurdal kommunes skatteinntekter pr innbygger ligger på ca 73,7 % av landsgjennomsnittet. 

Dette tallet har vært relativt uendret siden 2012. Effekten kompenseres gjennom 

inntektsutjevningen.   

 

Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik 

behovsstruktur. Det er forskjeller knyttet til demografi, geografi og sosiale forhold. Hurdal 

kommune mottar 8,4 mill. kr i utgiftsutjevning i 2018. Hurdal kommune har mottatt veksttilskudd 

med kr 734 000 i 2017. I 2018 vil kommunen motta kr 1 983 000.   

 

Totalt budsjett for rammetilskudd fratrukket inntektsutjevning er 84,7 mill.  

4.5.2 Eiendomsskatt 

Rådmannen anbefaler innføring av eiendomsskatt for å møte kommunens økonomiske 

utfordringer. Samtidig er det en målsetning fortsatt å utføre de kommunale tjenester så 

økonomisk effektivt som mulig, slik at belastning gjennom eiendomsskatt kan holdes på et så 

lavt nivå som mulig. 

 

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å 

skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Skatten skrives ut på fast eiendom i 

kommunen etter følgende alternativer i henhold til § 3 i eiendomsskatteloven: 
a) faste eiendommer i hele kommunen, eller 

b) faste eiendommer i klart avgrensede områder som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik 

utbygging er i gang, eller 

c) bare på verker og bruk i hele kommunen, eller 

d) bare på verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller 

e) eiendom både under bokstav b og c, eller 

f) eiendom både under bokstav b og d 

g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom. 

 

Rådmannen anbefaler innføring av eiendomsskatt gjennom alternativ g) for 2018. 

 

Kommunestyret må hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for det neste år vurdere 

om eiendomsskatt er ønskelig og nødvendig. Eiendomsskatt er en objektskatt hvor objektene 

er faste eiendommer, og innkreves uavhengig av eiernes og brukernes inntekter og formue. 

Eiendomsskatt er mer immobil, stabil og forutsigbar over tid enn andre skattarter fordi den ikke 

kan flyttes til andre kommuner, fordi den ikke påvirkes av skattebetalernes inntekts- og 

formuesforhold og fordi den i mindre grad er konjunkturavhengig. 

Alle inntektene fra eiendomsskatt tilfaller kommunen alene, til forskjell fra andre skatter som 

deles mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. 

 

I 2016 hadde 366 av 426 kommuner (kilde: SSB) eiendomsskatt i en eller annen form. 

Kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatten var i overkant av 11 mrd. kr i 2015, og 

skatten er således en viktig kilde til finansiering av mange kommuners tjenestetilbud.  

 

Eiendomsskatt i Hurdal vil i praksis bli innkrevd for bebygde bolig- og fritidseiendommer 

(inkludert bolig- og fritidsbebyggelse som leies ut). For landbrukseiendommer skal våningshus, 



Hurdal kommune 
 

 

Handlings- og økonomiplan 2018-2021  

28 

kårboliger, samt garasjer/uthus og del av tomt som naturlig hører sammen med boligdelen 

takseres. 

Det vil foretas løpende taksering av nye skatteobjekter, f.eks. eiendommer med nybygde 

boliger. Disse vil få utskrevet eiendomsskatt påfølgende skatteår. 

Det er eier(e)/hjemmelshaver(e) til de skattepliktige eiendommene som vil motta gebyret på 

utskrevet eiendomsskatt.  

Etter eiendomsskatteloven § 5 skal enkelte eiendommer fritas eiendomsskatt, mens 

kommunestyret på bakgrunn av søknad kan gi fritak etter § 7.  

Eiendomsskatten i Hurdal kommune foreslås for faste eiendommer i hele kommunen, unntatt 

verker og bruk og annen næringseiendom.  I eiendomsskatteloven § 4 er inntatt en definisjon 

av næringseiendom som baserer seg på en ikke-uttømmende eksemplifisering av 

eiendomstyper som for eiendomsskatteformål skal anses som næringseiendom. Eksempelvis 

er dette fabrikker, sagbruk, møllebruk, industrielle verk, steinbrudd, kontorlokaler, 

parkeringshus, butikker, varelagre, hoteller, serveringssteder. 

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår 

ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Det første 

året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Satsen for 

eiendomsskatten skal ellers være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Rådmannens 

anbefaling er å øke skattesatsen til 3 promille for 2019, og deretter holde denne konstant for 

resterende økonomiplanperiode. Det vil følge egen sak vedrørende eiendomsskatt til endelig 

budsjettbehandling.  

4.5.3 Andre generelle statstilskudd – sentrale inntekter 

Kommunen mottar etter søknad rentekompensasjonstilskudd fra staten vedrørende 

skolebygg og institusjonslokaler. Budsjettert beløp i 2018 er 0,6 mill. 

4.5.4 Finansinntekter og -utgifter 

Kommunens finansinntekter består av renteinntekter på bankinnskudd.  

Finansutgiftene består av renter og avdrag på kommunens lån knyttet til investeringsformål. 

Det er budsjettert med avdrag tilsvarende minimumsavdrag, jfr Kommunelovens §50 nr 7. 

Minste tillatte avdrag på lån gir uttrykk for avskrivninger (kapitalslit)på lånefinansierte 

anleggsmidler. 
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4.6 Lånegjeld 

 

Figur 9 Låneopptak 

Kommunen har ubrukte lånemidler tilgjengelig. Budsjettforslaget innebærer et 

finansieringsbehov på 2,3 mill i 2018. Nedbetaling av gjeld vurderes for å redusere 

gjeldsgraden.  

Investeringer i planperioden står ytterligere beskrevet i kapittel 9.  

4.7 Fondsbeholdning 
Hurdal kommune har et disposisjonsfond som tilsvarer 0,2 % av driftsinntektene. Målet i 

økonomiplanperioden er å bygge opp disposisjonsfondet slik at det tilsvarer min 5 % (ca 11 

mill) av driftsinntektene.  Da vil kommunen være bedre rustet for å takle svingninger i inntekter 

og utgifter.  

 

Figur 10 Fondsutvikling 

Budsjettforslaget innebærer at kommunen kan begynne å bygge disposisjonsfond i 2019, 

men vil først i 2020 ha et fond som tilsvarer minimum 5 % av driftsinntektene.  

 

 

 

 

 

  

Regnskap Budsjett Budsjett

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Budsj låneopptak -                 -                 7 562             9 000             

Avdrag 6 000             6 500             6 500             6 500             6 500             

Lån pr 31.12 206 541         200 541         194 041         187 541         188 603         191 103         

Fin inv inneværende år -4 000            -2 390            -10 200         -8 500            -9 000            

Fin tidligere udekket -3 409            -                 

Ubrukte lånemidler 31.12 20 937           13 528           11 138           938                 

i 1000 kr

Økonomiplan

Estimert fondsutvikling  2017 2018 2019 2020 2021

Disposisjonsfond 1.1 3 595             1 725             -                 -2 839            -11 394         

Bruk disp fond = ek innskudd klp -550               -550               -600               -600               -600               

Mer/mindreforbruk -1 320            -1 175            -2 239 -7 955 -6 740

Disposisjonsfond 31.12 1 725             -                 -2 839            -11 394         -18 734         
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5 Kommunens tjenester 
Kommunestyret skal selv vedta fordeling av driftsrammer og mål for fastsatte 

tjenesteområder. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar omstilling, skal denne så langt som 

mulig konkretiseres.  

Kommunen har følgende tjenesteområder:  

 Administrasjon (inkl folkevalgte og kontrollorganer) 

 Skole og oppvekst (inkl barnehage, NAV, barnevern) 

 Helse og omsorg  

 Miljø og samfunn (inkl kultur) 

 Eiendom og drift 

 

Det er netto driftsramme for hvert tjenesteområde som er bindende ovenfor kommunestyret. 

Det innebærer at tjenesteområdet kan disponere eventuelt merinntekter og omdisponere 

innenfor rammen så fremt dette ikke binder opp kommunestyret fremover, og de fastsatte 

mål for året oppfylles.  

Investeringstiltak knyttet til de ulike områdene er omtalt i kapittel 6. 

5.1 Administrasjon  

Presentasjon 

Administrasjonen består av økonomi, personal, service og kommunikasjon samt 

flyktningetjenesten. Administrasjonen leverer tjenester innen økonomi, personal, IKT og 

saksbehandling både til interne brukere, politikere og innbyggerne i Hurdal. 

Flyktningetjenesten har ansvar for å planlegge og gjennomføre bosetting av flyktninger i 

kommunen i henhold til politiske vedtak. Flyktningetjenesten flyttes organisatorisk under 

kommunalsjef fra 1. november 2017.  

Administrasjonen holder til i rådhuset.  

Overordnede mål 

Økonomiavdelingen i Hurdal skal sørge for god økonomistyring i alle ledd, herunder 

budsjettering, finansiering, innkjøp, innfordring, regnskapsføring, lønnsutbetaling, rapportering 

og årsavslutning.  

Personalavdelingen skal bidra til at Hurdal kommune når sine mål, gjennom planlegging og 

iverksetting av HR-aktiviteter som gir en god og bærekraftig bruk av Hurdal kommune sine 

menneskelige ressurser. HMS er en viktig del av dette arbeidet.  

 

Service og kommunikasjon skal bidra til at Hurdal kommune når sine mål ved å være 

kontaktpunkt for alle henvendelser til kommunen, forvalte og videreutvikle relevante IKT 

systemer i samarbeid med interne og eksterne aktører, og legge til rette for god 

dokumentasjons og informasjonsforvaltning.  

 

Flyktningetjenesten skal gjennom samarbeid med interne og frivillige ressurser skape vellykket 

integrering av bosatte flyktninger.  
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Utfordringer 

Det er stort spenn i bredde og innhold i tjenesteområdene til administrasjonen. Med 

begrenset antall ressurser er det svært utfordrende å ha kapasitet til å vedlikeholde og 

videreutvikle kompetanse innenfor de ulike fagområdene, samt arbeide med videreutvikling 

av tjenestene.  

Det er også utfordrende å ha kapasitet til å videreutvikle IKT-verktøyene som skal understøtte 

ulike arbeidsprosesser. Her er det gevinster å hente på effektivisering ved smartere bruk av 

verktøy, for eksempel gjennom mer digitalisering av innbyggertjenester, og automatisering av 

enkel saksbehandling. Økt kvalitet på data og bedre kompetanse på bruk av kjernesystemer 

som arkiv og økonomisystem må på plass for å få ut mer og bedre styringsdata for hele 

kommunen. En del av dette forbedringsarbeidet avhenger også av eksterne 

Godkjent og implementert avtale
Leder flyktningetjeneste og 

leder NAV
*

Oppfølging av flyktninger i henhold til 

besluttet ambisjonsnivå

Medarbeider   

flytningetjenesten og 

medarbeider NAV

* *

Effektiv ressursutnyttelse av 

personell og kompetanse

Gjennomføre lokal 

kompetansekartlegging og utarbeide 

kompetanseutviklingsplan

Ledere Administrasjon *

Kvalitet i tjenesteleveranser Implementere kvalitetsystem Leder personal * *

Implementere internkontroll Leder personal * *

Videreutvikle Min Side på 

innbyggerportal som innbyggernes 

informasjonsnav i møte med alle 

kommunale tjenester

Service og kommunikasjon * *

Implementere digitale skjemaer 

innenfor ansvarsområdet
Service og kommunikasjon * *

Utvikle selvbetjeningsløsninger for 

saksbehandling
Service og kommunikasjon * *

Alle arbeidsføre flyktninger som 

bosettes i kommunen skal være i jobb 

innen 3 år.

Flyktningetjenesten * *

Alle flyktninger som bosettes i 

kommunen skal ha flyttet over i egen 

bolig innen 3 år.

Flyktningetjenesten * *

Rettigheter og 

informasjon

Tilgjengelig og oppdatert informasjon 

om aktiviteter i Hurdal kommune for 

innbyggere

Tilgjengelig og oppdatert informasjon 

om aktiviteter i kommunes 

kommunikasjonskanaler

Service og kommunikasjon * *

N
at

u
r,

 k
u

lt
u

r 
o

g 

sa
m

fu
n

n
ss

ik
ke

rh
e

t

Beredskap og 

samfunnssikkerhet
Tilgjengelig informasjon

Kompetanse og plan for bruk av 

Innbyggerportal og ande 

kommunikasjonskanaler ved store 

hendelser

Service og kommunikasjon * *

Stillingsbeskrivelser for lederstillinger Leder personal *

Stillingsbeskrivelser for stillinger innen 

Administrasjon
Ledere Administrasjon *

Lederutviklingsprogram Leder personal * *

Nærvær på jobb
Friske og produktive medarbeidere 

som trives og er på jobb
IA-oppfølging Ledere Administrasjon * *

Introduksjon av nyansatt Leder personal *

Lokale opplæringsprogram Ledere Administrasjon * *

Strategisk kompetanseplan Leder personal *

Medarbeiderutviklingsprogram Leder personal * *

Fo
lk

e
h

e
ls

e

Aktivitet og mestring
Bærekraftig integrering av bosatte 

flyktninger

M
e

d
ar

b
e

id
e

rs
ka

p Ledelse

Hurdal kommune har forpliktende 

lederskap og myndiggjorte 

medarbeidere

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar initiativ til 

forbedring

Myndiggjorte 

medarbeidere

Kompetente medarbeidere i tråd 

med tjenesteutvikling

  2019-

2021

V
e

ks
t 

o
g 

u
tv

ik
li

n
g

Tverrfaglig samarbeide
Tverrfaglig  samarbeide mellom NAV 

og flytningetjenesten

Tjenesteutvikling og 

kunnskapsbasert praksis

Digitalisering og 

velferdsteknologi

Digitalisere og forenkle 

innbyggerdialogen

Satsnings 

områder
Under mål Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018
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samarbeidsaktører. Spesielt for sak og arkivsystemet er det en utfordring med stort etterslep 

på oppdateringer av selve verktøyet.  

Driftsbudsjett HA 1, administrasjon 

 

 

5.2 Skole og oppvekst   

5.2.1 Administrasjon 

Presentasjon 

Barnehagemyndighet og skoleeierrollen er tillagt kommunalsjef. I tillegg kommer overordnet 

ansvar og strategisk utvikling av tjenesteområdene skole og oppvekst. Barnehagemyndighet 

har tilsyn med barnehager, koordinerer barnehageopptak, behandler dispensasjoner og 

refusjoner, forvalter tilskudd, generell saksbehandling og strategisk utvikling av 

tjenesteområdet. Skoleeierrollen har oppfølgingsansvaret ihht opplæringsloven §13-10, 

behandler søknader om skolebytte og etter- og videreutdanning, behandler refusjoner og 

forvalter tilskudd. Tildeling av kommunale boliger har faglig vurdering og vedtaksmyndighet 

ved søknadsbehandlinger. 

 Overordnede mål 

Se tjenesteområdene 

  

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -6 867 -10 854 -7 410 -6 576 -6 705 -6 837 -6 972

Lønn/sosiale utg 11 105 11 878 13 546 13 510 13 780 14 056 14 337

Andre driftsutgifter 11 318 14 158 10 175 10 614 10 711 10 946 11 187

Brutto driftsresultat 15 557 15 182 16 311 17 547 17 786 18 165 18 552

Netto finans -74 -208 -135 -150 -150 -150 -150

Netto driftsresultat 15 483 14 974 16 176 17 397 17 636 18 015 18 402

Avsetninger 0 300 0 694 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 15 483 15 274 16 176 18 091 17 636 18 015 18 402

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

Administrasjon
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Ut over tabell over, se tjenesteområdene som følger under. 

 

Utfordringer 

Kapasitet i rollen for å ivareta strategisk ledelse og utvikling av tjenesteområdene i tillegg til å 

ivareta, barnehagemyndighet, skoleeierrollen og tildeling av kommunal bolig er den største 

utfordringen. Kapasitetsutfordringene reduserer også oppfølging av tjenesteutvikling og 

kapasitetsberegninger av tjenesteområdene.  Utfordringer innen tjenesteområdene henvises 

til kapitlene under. 

 

5.2.2 Hurdal skole og kultursenter 

Presentasjon 

Ny barne- og ungdomsskole ble tatt i bruk i 2013 og den er utformet med tre bygg (A ,B, C) 

og Idrettshall. Bygg A: «Barnetrinnsfløy» har 8 klasserom og SFO-base. Bygg B;  Administrasjon, 

bibliotek, allrom, auditorium, realfag, kunst og håndverk, mat og helse, lydstudio. Bygg C:   

«Ungdomstrinnsfløyen» med 6 klasserom. Idrettshall: Hall, løpebane, styrkerom, spinning. Det 

var 331 elever ved oppstart skoleåret 2017/2018 fordelt som følger: 1.-4.trinn (147), 5.-7.trinn 

Satsnings-

områder
Under-områder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

   2019-

2021

Oppfølging og sikre god 

effekt av interkommunale 

avtaler innen porteføljen

Kommunalsjef * *

Dokumentere og følge opp 

systemansvar for 

tverrfaglig intert 

samarbeide innen 

porteføljen

Kommunalsjef * *

Tjenesteutvikling og 

kunnskapsbasert 

praksis

System for tilskudd og 

refusjon

Kartlegge, revidere og 

drifte system for tilskudd 

og refusjoner

Kommunalsjef * *

Se
n

tr
u

m
s-

u
tv

ik
li

n
g

Tjenestebeliggenhet 

understøtter 

sentrumsutvikling

Anbefalinger av løsninger 

for planlegging av 

kapasitetsbehov for 

tjenestene i porteføljen 

skal også understøtte 

sentrumsutvikling

Kommunalsjef * *

Ledelse

Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte 

medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet
Kommunalsjef *

Tilgjengelig og oppdatert 

informasjon 
Kommunalsjef * *

IA-oppfølging Kommunalsjef * *

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som 

mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring

Overordnet 

opplæringsprogram
Kommunalsjef * *

Kompetanseutvikling

Kompetente 

medarbeidere i tråd med 

tjenesteutvikling

Strategisk 

kompetanseplan
Kommunalsjef * *

V
e

ks
t 

o
g 

u
tv

ik
li

n
g

Tverrfaglig samarbeide

Gode systemer for å sikre 

oppfølging av brukere 

med tverrfaglige behov 

fra interne  og eksterne 

tjenesteytere

Fo
lk

e
h

e
ls

e
M

e
d

ar
b

e
id

e
rs

ka
p

Nærvær på jobb

Friske og produktive 

medarbeidere som trives 

og er på jobb
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(87) og 8.-10.trinn (97).22 av elevene fra asylmottaket.  4 elever er aktuelle for  Innføringsklasse 

på Preståsen skole. 1 elev får sin tilrettelagte opplæring ved Preståsen skole.   

Skoleåret 2017/2018 er det 58 barn som benytter SFO. Det er nå tilsatt daglig leder i 30 % 

stilling ved SFO.  

Det er høy kompetanse og mye erfaring blant både lærerne og assistentene ved skolen. 

Ledelsen består av rektor og to avdelingsledere, en for ungdomstrinnet og en for 

barnetrinnet. Utover dette har skolen sekretær i 100 % stilling.  

Kulturskole har pr. 03.10. 2017 24 elever som mottar undervisning. Det blir gitt tilbud om 

undervisning på gitar, piano, trommer, sang, kirkeorgel, bassgitar, gruppeundervisning og kor.  

Kulturskolen har to lærere som til sammen utgjør 0,9 årsverk. Kultursekretær bistår med det 

administrative arbeidet.   

Overordnede mål 

Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet med kompetansemål er nasjonale 

styringsdokumenter for skolen. Strategiplakat for Hurdals skole og kultursenter er overordnet 

lokalt dokument.  

Hurdalsskolen skal åpne opp muligheter for aktivitet, mestring og livsglede 

gjennom vår visjon: «En æringsreise i mulighetenes verden».  
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Satsnings-

områder
Underområder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

  2019-

2021
Delta med efaringsutveksling og 

oppfølging av brukere i koordinerende 

enhet ved behov

Rektor * *

PPT-møter med kjent mandat, 

deltakere og frekvens.
Rektor *

Delta med efaringsutveksling og 

oppfølging av brukere i PPT-møte ved 

behov

Rektor/ medarbeidere 

skole
* *

Delta med efaringsutveksling og 

oppfølging av brukere i innføringsklasse 

ved behov

Rektor * *

Etablete PPT-tjeneste i kommunen Kommunalsjef *

Utvikle rådgiverstilling innen oppvekst Kommunalsjef *

Gjennomføre inkluderende skolemiljø, 

pulje 2
Rektor * *

Plan for sosiale ferdigheter Rektor *

Plan for godt læringsmiljø Rektor *

Voksne som gir emosjonell og sosial 

støtte ihht handlingsplan
Lærere * *

Ett inkluderende skolemiljø der elever 

og lærere etterlever handlingsplan
Elever og lærere * *

God voksentetthet i tråd med 

utredninger og beslutninger
Rektor * *

Trygge læringsarenaer i tråd med 

utredning og beslutning
Rektor * *

Legge om drift og redusere bemanning 

på SFO
Rektor *

Alle plasser på SFO er 100% Rektor *

Gjennomgang av organiseringen av 

spesialundervisning
Rektor *

Gjennomgang av lisenser og 

undervisningsmateriell
Rektor *

Legge om undervisning og redusere 

bemanning på skolen
Rektor *

Bruker- og pårørende-

medvirkning

Trygge foreldre og et godt 

hjem/skole samarbeide

FAU, SU, SMU, Elevråd er etablert og i 

drift
Rektor *

Digitale verktør er implemnetrt og i 

bruk i undervisningen
Rektor *

Plan for drift og investering av IKT i 

skolen 
Kommunalsjef *

V
e

ks
t 

o
g 

u
tv

ik
li

n
g

Tverrfaglig 

samarbeide

Digitalisering og 

velferdsteknologi

Digitalisering av 

undervisning

Tjenesteutvikling og 

kunnskapsbasert 

praksis

God kordinering og 

oppfølging av brukere 

med tverrfaglige behov 

Økt kompetanse i 

utvikling av tjenester og 

spesialundervisning 

innen oppvekst

Godt læringsmiljø

Effektiv 

ressusrutnyttelse av 

personell og 

kompetanse
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Utfordringer 

Økt elevtall og befolkningsvekst gir kapasitetsutfordring på skolen. De laveste trinnene på 

barneskolen har mellom 35 til 43 elever. Elever i barnetrinnet benytter nå klasserom i 

ungdomsfløyen, samt at SFO-rom og andre løsninger er etablert for å legge til rette for et best 

mulig læringsmiljø utfra nåværende romkapasitet. For skoleåret 2018/2019 viser 

elevtallsprognoser at det er en risiko for at ytterligere 2 -3 klasser vil oppleve ikke ha eget 

klasserom.  

Ny nasjonal strategi «Kompetanse for kvalitet» har satt nye krav til kompetanse for lærere og 

skoleledere frem mot 2025.  For å kunne undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, 

engelsk og matematikk må en lærer med fast stilling ha minst 30 studiepoeng på 

barnetrinnet, og minst 60 studiepoeng på ungdomstrinnet.  Det er 34 lærere på skolen. Ca 

1/3 av disse har ikke tilstrekkelig antall studiepoeng i ett eller flere av de nevnte fagene.  Det 

vil bli utarbeidet en plan for videreutdanning av lærerne slik at vi kan innfri kravene til 2025. 

PC-dekningen er pr. i dag 1:3 på 6. – 10. trinn. På 1. – 5. trinn er dekningen ca. 1:5. Utover 

dette disponerer skolen 30 iPad’er som ikke er omfattet av DGIs oppfølging, og har derfor 

begrenset bruksverdi. Det er behov for digital investering for å kunne oppfylle kravene i 

læreplanen.  Det vil bli utarbeidet en rulleringsplan for (forvaltning) og investering/ 

oppgradering av IKT.  

Resultater på elevundersøkelsen om spørsmål om krenkende adferd viser at skolen ligger over 

gjennomsnittet sammenlignet med Akershus fylkeskommune og landet. Videre ser vi at det er 

stor forskjell mellom de ulike trinnene internt på skolen. Det er behov for fortsatt satsning på 

arbeidet med utvikling av læringsmiljø og utvikling av læringsutbytte.  Hurdal kommune skal 

Kompetanseutvikling innenfor 

"Vurdering for læring"
Rektor * *

Elevene har høy kompetnase i 

grunnleggende ferdigheter
Lærere * *

Gode læringsarenaer og romkapasitet Rektor/ lærere *

Kapasitet i skolen og lærertetthet er 

utredet
Kommunalsjef *

Samarbeidsavtale med videregående 

skole om læring og praksis
Kommunalsjef * *

Avklart aktivitet og praksis med 

barnehage og ideregående skole
Rektor * *

Rettigheter og 

informasjon

Tilgang til informasjon 

om tjenester, rettigheter 

og aktiviteter

Oppdatert informasjon om tjenesten, 

kontaktpersoner, aktivteter og frister
Rektor * *

Frivillighet
Godt samarbeide med 

frivillige

Oversikt over samarbeide som er 

implementert, besteforeldre på skole, 

frivillige og organisasjoner påSFO

Rektor * *

Ledelse

Forpliktende lederskap 

og myndiggjorte 

medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet
Rektor *

Tilgjengelig og oppdatert informasjon Rektor * *

IA-oppfølging Rektor * *

Omgjøre stilling og rekruttere 

spesialpedagog
Rektor *

Lokal opplæringsprogram Rektor * *

Plan for kompetanseutvikling av lærere 

innen 2025 ihht nye krav 
Kommunalsjef *

Lokal kurs- og kompetanseplan Rektor * *

Kompetanse-utvikling

Kompetente 

medarbeidere i tråd med 

tjenesteutvikling

M
e

d
ar

b
e

id
e

rs
ka

p

Nærvær på jobb

Friske og produktive 

medarbeidere som 

trives og er på jobb

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som 

mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring

Fo
lk

e
h

e
ls

e

Aktivitet og mestring
Utvikling av 

læringsutbytte

Tjenester på riktig nivå

Godt samarbeide om 

overgang barnehage,  

skole og videregående 

skole
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delta i den nasjonale satsningen «Inkluderende læringsmiljø, Pulje 2» i regi av 

Utdanningsdirektoratet i 2018 og 2019. Formålet er å etablere en felles pedagogisk plattform 

for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det 

ordinære pedagogiske tilbudet. 

Hurdal kommune har i dag avtale om vertskommunesamarbeid om PP-tjenester med 

Nannestad kommune. Avtalen ivaretar 2 hovedoppgaver: Utarbeide sakkyndig vurdering, 

samt bistå med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. Tjenesteområdene er fornøyd 

med kvaliteten i gjennomføring av utredning og sakkyndig vurdering. Områder som er 

utfordrende er kapasitet og tilgjengelighet, og tjenesteområder kan oppleve at det tar lang 

tid før utredning igangsettes og sakkyndig vurdering leveres. Det er utfordrende å få bistand 

siste halvår før skolestart. Vi har i liten grad benyttet oss av bistand ved kompetanseutvikling 

og organisasjonsutvikling.  Avtalen skal evalueres opp mot muligheten for å etablere 

tjenesten som eget tilbud i kommunen, med den hensikt å øke tilgjengelighet, tidlig og 

forebyggende innsats, samt en helhetlig tilnærming for elever med individuelle behov. 

Det er gjennomført tilsyn innen miljørettet helsevern, samt spesialundervisning og 

forvaltningskompetanse. Begge disse tilsynene viser at det er utfordringer relatert til 

internkontroll og dokumentasjon. Det settes i gang et sentralt prosjekt for å få på plass 

internkontrollsystem i kommunen.  

 

 

5.2.3 Hurdal barnehage 

Presentasjon 

Hurdal kommune har en offentlig barnehage med 27 godkjente plasser og to private 

barnehager med henholdsvis 75 og 116 godkjente plasser.  Hurdal kommune har pr oktober 

2017 218 barnehageplasser.  Det er pr dags dato ingen bemanningsnorm. Mange barn som 

har rett til plass, ønsker og benytter plassen. Det er tilnærmet 100 % barnehagedekning, og pr 

oktober 2017 har vi 166 barn i barnehagene. Ved opptaket for barnehageåret 2017/2018, 

hadde ikke kommunen kapasitet til å ta inn barn uten rett til plass, dvs barn født etter 1. 

november 2016 og barn som har søkt etter frist. Rustad Barnehage har en grunnbemanning  

på  6,1 årsverk.   Barnehageloven og Rammeplan for barnehager med formål og innhold er 

nasjonale dokumenter. Årsplan for Rustad barnehage 2017-2018 er overordnet lokalt 

dokument.  

Overordnede mål 

Barna skal oppleve å være deltakende i et trygt, inspirerende og lærerikt miljø, der ansatte 

tar barnas perspektiv og er aktiv deltagende i barnas lek.  
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Satsnings-

områder

Under-

områder
Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

  2019-

2021

Delta med efaringsutveksling 

og oppfølging av brukere i 

koordinerende enhet ved 

behov

Styrer * *

Delta med efaringsutveksling 

og oppfølging av brukere i PPT-

møte ved behov

Styrer/pedagoger * *

Delta med efaringsutveksling 

og oppfølging av brukere i 

overgang barnehage/ skole

Styrer * *

Utrede og etablete PPT-

tjeneste i kommunen

Kommunalsjef/ 

rådgiver
*

Utvikle rådgiverstilling innen 

oppvekst
Kommunalsjef *

Gjennomføre inkluderende 

skolemiljø, pulje 2
Styrer * *

Nulltolleranse mobbing Styrer * *

Gjennomgang av vedtak og 

gjennomføring av 

spesialundervisning i 

barnehager

Styrer/ rådgiver *

Legge om gjennomføring av 

spesialundervisning ihht 

utredning og beslutning

Styrer/ rådgiver * *

Utvikle felles stratgi offentlig 

og privat barnehage
Rådgiver *

Gjennomføre tilsyn i 

barnehager
Rådgiver * *

Utrede balanse mellom 

privat og offentlig barnehage 

i Hurdal

Rådgiver/ 

Kommunalsjef
* *

Videreutvikle innhold i tråd 

med rammeplan med fokus 

på helse, bærekraftig måltid, 

kropp, digital kompetanse, 

språk og realfag

Styrer *

Legge om drift og redusere 

bemanning i barnehagen
Styrer *

Alle plasser i barnehagen er 

100%
Styrer * *

Utrede økning av barn og 

voksne for å gjør driften 

bærekraftig. Endre 

bemanningsvedtak.

Styrer * *

Samarbeidsforum er etablert 

og i drift
Styrer * *

Tjenester på riktig 

nivå

Godt samarbeide om 

overgang barnehage og skole

Videreutvikle og sette i drift 

samarbeidsaktivitet for god 

overgang mellm barnehage 

og skole

Styrer/rådgiver * *

Tidlig innsats
Kartlegge og forebygge barn i 

risikosone
Pedagogisk leder * *

Oppdatert informasjon om 

tjenesten, kontaktpersoner, 

aktivteter og frister

Styrer * *

Oversikt over samarbeide 

som er implementert, eks 

besteforeldre barnehage, 

frivillige og organisasjoner 

Styrer * *

Helhetlig kvalitet i 

barnehagetjenesten

Fo
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Rettigheter og 

informasjon

Tilgang til informasjon om 

tjenester, rettigheter og 

aktiviteter
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God kordinering og 

oppfølging av brukere med 

tverrfaglige behov 

Tverrfaglig 

samarbeide

Økt kompetanse i utvikling av 

tjenester og 

spesialundervisning innen 

oppvekst

Tjenesteutvikling 

og 

kunnskapsbasert 

praksis

Effektiv ressusrutnyttelse av 

personell og kompetanse
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Utfordringer 
Kapasiteten i den offentlige barnehagen er ofte sprengt etter barnehageopptak, som igjen 

har gitt utfordringer med å gi plass til barn med spesielle behov.  Det må utredes mulighet for 

å endre lokal bemanningsnorm for offentlig barnehage for å øke bærekraftig drift. I tillegg 

må det utredes om den Offentlig (private) barnehagen kan øke med opptil 10 plasser ihht 

arealnorm og hvor grensen går for bærekraftig drift. 

Det er skjevbalanse mellom offentlig og privat barnehage, som gir utfordringer i 

handlingsrommet innen barnehagetjenesten. I tillegg ser vi at det er ulik kompetanseprofil 

mellom offentlige og private barnehager. 

Kunnskapsdepartementet ønsker å iverksette ny bemannings- og pedagognorm fra 1. august 

2018.  Reformen vil kreve at barnehager har minst én voksen per seks barn over tre år, minst 

én voksen per tre barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per sju barn under tre 

år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. I dag er kravet i praksis at 33 

prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere, og dette skjerpes til 43 

prosent. Dette kan gi utfordring i rekruttering av kompetanse. 

Det er ikke etablert en egen rolle i kommunen for å ivareta myndighetsrollen for 

barnehagene. Denne rollen er delt mellom kommunalsjef og styrer. I tillegg er det ikke 

kapasitet i denne rollen i dag til å gjennomføre tilsyn med offentlige og private barnehager.  

5.2.4 Sosialtjenesten 

Presentasjon 
Den kommunale delen av sosialtjenesten består av 2,0 årsverk hvorav 0,5 åv er leder for NAV 

og 1,5 årsverk medarbeider. Det er ca 110 brukere av tjenesten hvorav ca ¼ er ungdom 

under 27 år.  Tjenestene som ivaretas på kommunal side er primært økonomisk rådgivning 

med opplysning, råd og veiledning. I tillegg gis økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud og 

tiltak for å fremme overgang til arbeid og bekjempe fattigdom eks ved bruk av 

kvalifiseringsprogrammet (KVP).  Tjenesten har fokus på å forebygge og utjevne sosiale 

forskjeller.  

Overordnede mål 
§1- Lov om sosiale tjenester i NAV 

«Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme 

overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at 

Ledelse
Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet
Styrer *

Tilgjengelig og oppdatert 

informasjon 
Styrer * *

IA-oppfølging Styrer * *

Omgjøre stilling og rekruttere 

spesialpedagog
Styrer/Rektor *

Lokal opplæringsprogram Styrer * *

Kompetanseutvikli

ng

Kompetente medarbeidere i 

tråd med tjenesteutvikling

Lokal kurs- og 

kompetanseplan 
Styrer * *

Rekruttere og 

beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring

Nærvær på jobb

Friske og produktive 

medarbeidere som trives og 

er på jobb

M
e
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utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven 

skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer». 

Målekort 

 

Satsnings-

områder Under-områder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig
2018

 2019-

2021

Godkjent og implementert 

avtale

Leder NAV og leder 

flytningetjenesten

*

Oppfølging av flyktninger ihht 

besluttet ambisjonsnivå

Medarbeider NAV og  

flytningetjenesten

* *

Godkjent og implementert 

mandat 

Leder NAV og leder 

familiens hus

*

Oppfølging av brukere med 

tverrfaglige tjenester

Medarbeider NAV og 

familiens hus

* *

Deltar i koordinerende enhet
Bidrer inn i 

erfaringsutvekling og faglig 

vurdering Medarbeider NAV

* *

Boligsosial handlingsplan Leder bolig
*

Godkjent og implementert 

mandat Leder NAV og leder bolig

*

Oppfølging av brukere med 

tverrfaglige tjenester Medarbeider NAV

* *

Definerte oppgaver og 

ansvarsplassering for 

aktivitetsplikt i kommunen Leder NAV

*

Brukere skal ha 

aktivitetsplan eller 

arbeidsevnevurdering Leder NAV

* *

Tjenester på riktig nivå
Alle unge brukere er ute i tiltak eller 

utdanning Brukere skal ha mulighet til 

arbeidsrettet trening, 

utdanning og praksis Leder NAV

* *

Ledelse
Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere
Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet Leder NAV

*

Nærvær på jobb
Friske og produktive medarbeidere 

som trives og er på jobb
IA-oppfølging Leder NAV

* *

Rekruttere og beholde Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar initiativ til 

forbedring Lokal opplæringsprogram Leder NAV

* *

Kompetanseutvikling Kompetente medarbeidere i tråd 

med tjenesteutvikling

Lokal kurs- og 

kompetanseplan Leder NAV

* *

Fo
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h
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Aktivitet og mestring Alle brukere har tilbud om aktivitet
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Tverrfaglig samarbeide

Tverrfaglig  samarbeide med 

flytningetjenesten

Tverrfaglige samarbeide med 

psykisk helse og rus og barnevern

Tverrfaglig samarbeid med bolig
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Utfordringer 
Det er en økning i sosialhjelpsutbetalinger som skyldes økte bokostnader og flere 

sosialmottakere. Det er fortsatt billigere å kjøpe bolig og bo i Hurdal kommune, sett opp mot 

nærliggende kommuner. I tillegg til dette gir beliggenhet og infrastruktur (kollektivtilbud) 

ekstra utfordringer til den samme gruppen. Stramme rammer gir manglende handlingsrom. 

Nye krav om aktivitetsplikt er en utfordring å innfri som følge av at det er begrenset med 

oppgaver i kommunen. Dette vil det arbeides ytterligere med, for å legge bedre til rette. 

Det er ikke tilbud til ettervern ved rus og kriminalitet i kommunen. Dette medfører utfordringer 

for brukere å komme seg ut av sitt livsmønster. 

5.2.5 Barnevern 

Presentasjon 
Barneverntjenesten består av 5,3 årsverk. Andel barn med barnevernstiltak i Hurdal kommune 

i forhold til innbyggere 0-17 år er 28%. Barneverntjenesten mottar meldinger, vurderer dem og 

følger opp med eventuelt undersøkelser. Igangsetter hjelpetiltak for å bedre omsorgssituasjon 

og følger opp barn under omsorg. Videre er det behandling av saker i rettsapparatet og tilsyn 

i fosterhjem i kommunen.  

Overordnede mål 
§1- Lov om barneverntjenester  

«Formålet med loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade 

deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge 

får trygge opp vekstvilkår». 

Målekort 
Se kap. 5.3.7, som er målekort for Families hus samlet.  

Utfordringer 
Det er økning i meldinger til barnevern, og de økonomiske rammene dekker ikke kostnader til 

institusjonsplass, advokat som benyttes i rettssystemet, samt ressurser for oppfølging av tilsyn 

av fosterhjem. 

Barneverntjenesten er et lite fagmiljø og det er utfordrende å beholde og rekruttere 

kompetanse. 

Det er fokus på å øke sikkerheten til ansatte som jobber i tjenesten. 

 

Driftsbudsjett HA 2:  

 

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -12 530 -12 739 -8 439 -9 958 -10 159 -10 364 -10 574

Lønn/sosiale utg 42 000 41 477 42 728 47 503 48 453 49 422 50 411

Andre driftsutgifter 29 886 30 744 31 138 29 421 29 519 30 167 30 830

Brutto driftsresultat 59 357 59 482 65 427 66 966 67 813 69 224 70 667

Netto finans -11 -12 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 59 346 59 470 65 427 66 966 67 813 69 224 70 667

Avsetninger -146 62 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 59 200 59 532 65 427 66 966 67 813 69 224 70 667

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

Skole og oppvekst
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5.3 Helse og omsorg 

5.3.1 Administrasjon, kjøkken og vaskeri 

Presentasjon 
Tjenesteområdet består av virksomhetsleder for Helse og omsorg, merkantil ressurs, kjøkken og 

vaskeri. Kjøkkenet lager mat til beboerne på sykehjemmet og til brukere i hjemmetjenesten 

som kjøper mat. I tillegg lages mat til tilstelninger i kommunen og salg til innbyggere. Det er 

4,25 årsverk tilknyttet tjenesten. Vaskeriet vasker håndklær og sengklær fra sykehjem og 

boliger, samt arbeidstøy til ansatte. Det er 0,9 assistent på vaskeriet.  

Målekort 
Se kap. 5.3.4, som er målekort for Sykehjemmet samlet.  

Utfordringer 
Utfordring å opprettholde drift ved fravær på grunn av liten og sårbar tjeneste. For å 

tilrettelegge for mer bærekraftig drift utredes å legge til rette for kok/ kjøl på kjøkkenet. Dette 

kan benyttes ved lengre sykefravær og lengre ferieavvikling. 

 

5.3.2 Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering 

Presentasjon 
Hjemmebaserte tjenester leverer helse- og omsorgstjenester i hovedsak til den eldre del av 

befolkningen i eget hjem og i omsorgsboliger. Kommunen har 19 omsorgsboliger, hvorav 

ingen er bemannet. Hjemmebaserte tjenester består av hjemmehjelp- og hjemmesykepleie, 

fysioterapi og ergoterapi.  Det er ca 16 årsverk innen tjenesteområdet. Tjeneste skal dreies 

mot institusjon til hjemmebaserte tjenester, og det er igangsatt tiltak innen 

hverdagsrehabilitering og implementering av velferdsteknologi. Det er innført digitale 

trygghetsalarmer med GPS og elektroniske dørlåser skal implementeres.  

Overordnede mål 
Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne mestrer eget liv, ivaretar brukernes verdighet og 

være tilpasset brukernes hjelpebehov. Det er et mål å kunne bo i egen bolig så lenge som 

mulig og mestre egen hverdag. 
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Målekort 

 

Satsnings-

områder
Underområder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

  2019-

2021

Enhetlige rutiner ved 

utskrivning

Leder 

hjemmetjenesten
*

Faste samarbeidsmøter for 

oppfølging av brukere og behov

Leder 

hjemmetjenesten
* *

God kordinering og 

oppfølging av brukere med 

tverrfaglige behov fra 

interne tjenesteytere

Bidra med erfaringsutveksling 

og oppfølging av brukere

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Funksjonell og effektiv 

pasientflyt fra kortidsenger 

til hjemmet/omsorgsbolig

Bidra med erfaringsutveksling 

og oppfølging av brukere

Leder 

hjemmetjenesten
* *

God utnyttelse av KAD 

senger

Ukentlig gjennomgang av 

brukere og behov

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Økt mestring med 

hverdagsrehabilitering

Flere brukere klarer seg selv 

etter rehabilitering

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Utvikling av demensomsorg
Flere brukere tar i bruk 

velferdsteknologi 

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Brukere bor lengst 

mulighjemme også i 

terminal fase

Kunnskap og rutiner om 

palliasjon/ lindrende 

behandling

Leder 

hjemmetjenesten
*

Riktig kapasitet innen 

omsorgsboliger

Kartlegge tjenestebehov ved å 

gjennomgå alle vedtak. Bidra 

inn i prosess for prognose på 

tjenestebehov

Leder 

hjemmetjenesten
*

Bruker- og 

pårørendemedvirkning

Godt samarbeide med 

bruker og pårørende

Oversikt over 

samarbeidsforaer som er 

implementert

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Kartlegge muligheter for 

velferdsteknologi

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Implementere og ta i bruk 

velferdsteknologi

Leder 

hjemmetjenesten
* *

God og forutsigbar 

pasientflyt ved 

utskrivningsklare pasienter 

psykisk helse og rus og 

somatisk helse

V
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u
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Tverrfaglig samarbeide

Tjenesteutvikling og 

kunnskapsbasert praksis

Digitalisering og 

velferdsteknologi
Ta i bruk velferdsteknologi
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Utfordringer 
Befolkningsvekst og spesielt økning av befolkningen over 67 år gir utfordringer med 

kapasiteten i hjemmebaserte tjenester. Kapasiteten relaterer seg til bemanning, kompetanse 

og omsorgsnivå. Det er behov for sykepleiere, fysioterapi og ergoterapeuter for forebygging 

og tidlig innsats. I tillegg er det behov for å planlegge omsorgsboliger med og uten 

bemanning. 

Omsorgstrappen er ikke godt nok definert internt i kommunen, og det er utfordringer nederst i 

omsorgstrappen med forebyggende hjemmebesøk og tilrettelegging av tiltak, samt 

omsorgsboliger med bemanning.  

Det er døgnkontinuerlig bemanning på sykehjemmet, bemannet bolig for funksjonshemmede 

og hjemmebaserte tjenester.  Dette gir utfordringer ved sykefravær og ferieavvikling. I dag er 

det liten praksis med å bidra med personell mellom de ulike tjenesteområdene, og hvert 

tjenesteområde leier inn personell eller vikarer selv, Dette har blant annet har medført 

merforbruk på lønnsbudsjettet over flere år. 

 

Kartlegge hjemmesituasjon til 

de over 80

Medarbeider 

hjemmetjenesten
*

Kartlegge hjemmesituasjon til 

de over 70

Medarbeider 

hjemmetjenesten
*

Tilrettelegging i hjemmet
Medarbeider 

hjemmetjenesten
* *

Gjennomgå vedtak innen 

tjenesten

Leder 

hjemmetjenesten
*

Redusere bemanning i tråd 

med arbeidsoppgaver

Leder 

hjemmetjenesten
*

Redusere bemanning i tråd 

med arbeidsoppgaver

Leder 

hjemmetjenesten
*

Rettigheter og 

informasjon

Tilgang til informasjon om 

tjenester, rettigheter og 

sosiale aktiviteter

Oppdatert informasjon om 

tjenesten, kontaktpersoner og 

aktiviteter

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Tidlig innsats
4 mnd screening av 

fysioterapeut
Fast screening ved 4 mnd

Medarbeider 

dysioterapeut
* *

Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet

Leder 

hjemmetjenesten
*

Rikig bemanning med ny 

turnus

Tidlig kjent og forutsigbar 

turnus 

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Tilgjengelig og oppdatert 

informasjon 

Leder 

hjemmetjenesten
* *

IA-oppfølging 
Leder 

hjemmetjenesten
* *

Omgjøre stilling og rekruttere 

ergoterapeut

Leder 

hjemmetjenesten
*

Øke sykepleiertetthet i 

hjemmetjenesten

Leder 

hjemmetjenesten
*

Lokal opplæringsprogram
Leder 

hjemmetjenesten
* *

Kompetanseutvikling
Kompetente medarbeidere i 

tråd med tjenesteutvikling
Lokal kurs- og kompetanseplan

Leder 

hjemmetjenesten
* *

Tjenester på riktig nivå
Revurdere vedtak for å gi 

tjenester på riktig nivå

M
e

d
ar
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p Friske og produktive 

medarbeidere som trives og 

er på jobb

Nærvær på jobb

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring

Fo
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Aktivitet og mestring
Forebyggende hjemmebesøk 

til eldre 
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5.3.3 Bolig for funksjonshemmede 

Presentasjon 
Bemannet bolig for funksjonshemmede leverer helse- og omsorgstjenester til brukere med ulik 

grad av funksjonshemming både i bolig og for brukere som bor hjemme. Kommunen har 5 

leiligheter som er bemannet og en avlastningsleilighet som i dag ikke er i bruk.  I tillegg leveres 

tjenester inn i et barneteam, samt oppfølging av foresatte og støttekontakter. Det er ca 13 

årsverk innen tjenesteområdet. Barneteamet har ca 4 årsverk med helsefagarbeider og 

assistent. Det er 8 som får omsorgslønn og 17 støttekontakter samt en BPS. Leder for området 

leder også koordinerende team.  

Overordnede mål 
Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig og til 

å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 

Målekort 

 

Satsnings-

områder
Under-områder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

   2019-

2021

Koordinerende enhet med 

kjent mandat, deltakere og 

frekvens.

Leder 

Funksjonshemmede
*

Drift, erfaringsutveksling og 

oppfølging IP-koordinatorer 

og brukere

Leder 

Funksjonshemmede
*

Bruker- og 

pårørendemedvirkning

Godt samarbeide med bruker, 

pårørende og  støttekontakt og 

andre

Oversikt over 

samarbeidsforaer som er 

implementert

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Kartlegge muligheter for 

velferdsteknologi

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Implementere og ta i bruk 

velferdsteknologi

Leder 

Funksjonshemmede
* *

V
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Tverrfaglig samarbeide

God kordinering og oppfølging 

av brukere med tverrfaglige 

behov fra interne tjenesteytere

Ta ibrukvelferdsteknologi
Digitalisering og 

velferdsteknologi
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Utfordringer 
Det er døgnkontinuerlig bemanning på sykehjemmet, bemannet bolig for funksjonshemmede 

og hjemmebaserte tjenester.  Dette gir utfordringer ved sykefravær og ferieavvikling. I dag er 

det liten praksis med å bidra med personell mellom de ulike tjenesteområdene, og hvert 

tjenesteområde leier inn personell eller vikarer selv, Dette har blant annet har medført 

merforbruk på lønnsbudsjettet over flere år. 

Det er krav om vernepleiekompetanse i tjenesten og dette må rekrutteres.  

Kartlegge muligheter for 

aktivitetstilbud

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Inngå avtaler
Leder 

Funksjonshemmede
* *

Gjennomføre 

hjemmebesøk

Medarbeider 

funksjonshemmede
*

Tilrettelegge i hjemmet
Medarbeider 

hjemmetjenesten
* *

Oppdaterte plan for 

utvikling av tjenestebehov

Leder 

Funksjonshemmede
*

Gjennomgå vedtak innen 

tjenesten

Leder 

Funksjonshemmede
*

Redusere bemanning i tråd 

med arbeidsoppgaver

Leder 

Funksjonshemmede
*

Rettigheter og 

informasjon

Tilgang til informasjon om 

tjenester, rettigheter og sosiale 

aktiviteter

Oppdatert informasjon om 

tjenesten, 

kontaktpersoner og 

aktiviteter

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Frivillighet Godt samarbeide med frivillige
Oversikt over samarbeide 

som er implementert

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet

Leder 

Funksjonshemmede
*

Rikig bmanning med ny turnus
Kjent og forutsigbar turnus 

s

Leder 

Funksjonshemmede
* *

Tilgjengelig og oppdatert 

informasjon 

Leder 

Funksjonshemmede
* *

IA-oppfølging 
Leder 

Funksjonshemmede
* *

Omgjøre stilling og 

rekruttere vernepleier

Leder 

Funksjonshemmede
*

Lokal opplæringsprogram
Leder 

Funksjonshemmede
* *

Kompetanseutvikling
Kompetente medarbeidere i 

tråd med tjenesteutvikling

Lokal kurs- og 

kompetanseplan

Leder 

Funksjonshemmede
* *
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Rekruttere og beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring

Nærvær på jobb

Friske og produktive 

medarbeidere som trives og er 

på jobb

Ledelse

Revurdere vedtak for å gi 

tjenester på riktig nivå

Fo
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Tjenester på riktig nivå

Forebyggende hjemmebesøk for 

funksjonshemmede yngre enn 

18 år og over 18 år

Aktivitetstilbud til 

funksjonshemmede
Aktivitet og mestring
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Bolig for funksjonshemmede følger opp 10 brukere som er hjemmeboende. Det er behov for 

å utrede hvilke tjenester disse brukerne har behov for i fremtiden. Videre er det behov for å 

utrede og tilrettelegge mulighet for deltakelse i alminnelige aktiviteter i nærmiljøet. 

 

5.3.4 Sykehjem 

Presentasjon 
Sykehjemmet leverer helse- og omsorgstjenester i hovedsak til den eldre del av befolkningen 

på  institusjon. Kommunen har ett sykehjem med 30 plasser hvorav 17 er langtidsplasser, 4 

kortidsplasser,  9 skjermete plasser og dagsenter for hjemmeboende. Sykehjemmet gir 

omsorg, pleie og medisinsk- og sykepleiefaglige tjenester som medisinering, intravenøs 

behandling, palliativ plei, klinisk blikk ved funksjonsendring. Det er ca 30 ansatte innen 

tjenesteområdet. Tjenesten skal dreies fra institusjon til hjemmebaserte tjenester og et skal 

planlegges implementering av velfersteknologi.  

Overordnede mål 
Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne mestrer eget liv, ivaretar brukernes verdighet og 

være tilpasset brukernes hjelpebehov. Det er et mål å kunne bo i egen bolig så lenge som 

mulig og mestre egen hverdag. 

Målekort 

 

Satsnings-

områder
Underområder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

  2019-

2021
Bidrar i etablering av enhetlige 

rutiner ved utskrivning
Leder sykehjemmet *

Deltar i faste samarbeidsmøter 

for oppfølging av brukere og 
Leder sykehjemmet * *

God koordinering og 

oppfølging av brukere med 

tverrfaglige behov fra 

Bidra med erfaringsutveksling og 

oppfølging av brukere
Leder sykehjemmet * *

Funksjonell og effektiv 

pasientflyt fra kortidsenger 

til hjemmet/omsorgsbolig

Bidra med erfaringsutveksling og 

oppfølging av brukere
Leder sykehjemmet * *

God utnyttelse av KAD 

senger

Deltar i ukentlig gjennomgang av 

brukere og behov
Leder sykehjemmet * *

Gjennomgå alle vedtak for 

brukere. Vurdere risiko og 
Leder sykehjemmet *

Redusere bemanning i tråd med 

beslutning
Leder sykehjemmet *

Omlegge driften i tråd med 

beslutning
Leder sykehjememt *

Videreutvikle kjøkkendrift 
Ta i bruk kok og kjøl ved 

ferieavvikling og fravær
Kjøkkensjef * *

Bruker- og pårørende-

medvirkning

Godt samarbeide med 

bruker og pårørende

Oversikt over samarbeidsforaer 

som er implementert
Leder sykehjemmet * *

Kartlegge muligheter for 

velferdsteknologi
Leder sykehjemmet * *

Implementere og ta i bruk 

velferdsteknologi
Leder sykehjemmet * *

Ta i bruk multidose Leder sykehjemmet *

God og forutsigbar 

pasientflyt ved 

utskrivningsklare pasienter 

psykisk helse og rus og 

Redusere 5-7 

langtidsplasser og øke 

kortidsplasser fra 4 til 5
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Tverrfaglig samarbeide

Tjenesteutvikling og 

kunnskapsbasert praksis

Digitalisering og 

velferdsteknologi
Ta i bruk velferdsteknologi
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Utfordringer 
Omsorgstrappen er ikke godt nok utviklet internt i kommunen. Det er utfordringer nederst i 

omsorgstrappen med forebyggende hjemmebesøk og tilrettelegging av tiltak, samt 

omsorgsboliger med bemanning. Dette medfører at noen brukere tilbys sykehjemsplass, som 

kunne vært tildelt omsorgsbolig med eller uten bemanning. Dette fører også til at  korttids-

sengene ikke blir maksimalt utnyttet, da kapasitet i omsorgsboligene er sprengt og neste nivå 

er å bo hjemme med hjemmetjenester. I tillegg til dette må samarbeide med Ullensaker om 

KAD senger videreutvikles, slik at effekten av vertskommuneavtalen benyttes i større grad enn 

i dag. 

Beboerne på sykehjemmet blir mer pleietrengende og har mer sammensatte sykdommer. 

Dette medfører behov for økt kompetanse. Det er utfordringer relatert å rekruttere 

sykepleiere. 

Ringesignalet har behov for utskifting. Det er behov for å innføre velferdsteknologi for å øke 

sikkerhet og kvalitet i tjenestene til brukerne, samt å bedre dokumentasjon for tjenestene som 

leveres. 

Det er døgnkontinuerlig bemanning på sykehjemmet, bemannet bolig for funksjonshemmede 

og hjemmebaserte tjenester.  Dette gir utfordringer ved sykefravær og ferieavvikling. I dag er 

det liten praksis med å bidra med personell mellom de ulike tjenesteområdene, og hvert 

tjenesteområde leier inn personell eller vikarer selv, Dette har blant annet har medført 

merforbruk på lønnsbudsjettet over flere år. 

  

Gjennomføre ernæringsmessig 

risiko av bruker og evt etablere 

Medarbeider 

sykehjemmet
* *

Gjennomgang av 

medikamentlister 
Sykepleier/ lege * *

Risikovurdering av brukere og 

iverksette tiltak
Sykepleier/ lege * *

Rettigheter og informasjon

Tilgang til informasjon om 

tjenester, rettigheter og 

sosiale aktiviteter

Oppdatert informasjon om 

tjenesten, kontaktpersoner og 

aktiviteter

Leder sykehjemmet * *

Frivillighet
Godt samarbeide med 

frivillige

Oversikt over samarbeide som er 

implementert
Leder sykehjemmet * *

Se
n
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u

m
s-
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Kjøkken Øke inntekter på kjøkkenet
Tilrettelegge betaling ved 

terminal og lignende
Kjøkkensjef *

Forpliktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere

Forankre ansvar og roller i 

tjenesteområdet
Leder sykehjemmet *

Riktig bemanning med ny 

turnus
Tidlig kjent og forutsigbar turnus Leder sykehjemmet * *

Tilgjengelig og oppdatert 

informasjon 
Leder sykehjemmet * *

IA-oppfølging Leder sykehjemmet * *

Lokal opplæringsprogram Leder sykehjemmet * *

Omgjøre stillinger for å ha riktig 

kompetansesammensetning
Leder sykehjemmet *

Kompetanse-utvikling
Kompetente medarbeidere 

i tråd med tjenesteutvikling
Lokal kurs- og kompetanseplan Leder sykehjemmet * *

Fo
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e
h
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e Aktivitet og mestring
Forebygge fall, sykdom og 

reinleggelse

M
e
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Ledelse

Nærvær på jobb

Friske og produktive 

medarbeidere som trives og 

er på jobb

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

initiativ til forbedring
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5.3.5 Legetjenesten 

Presentasjon 
Legetjenesten leverer helse- og omsorgstjenester til befolkningen i Hurdal kommune. Det er 3 

fastleger med pasientlister på henholdsvis 840, 600 og 1000. Det er 0,5 årsverk kommunelege 

/fastlege med pasientliste på 400 og 0,5 årsverk kommuneoverlege.  Fastlege utfører 

pasientrettet arbeid ihht pasientliste, samt at de gir tjenester på helsestasjon, sykehjem, 

daglegevakt, interkommunal legevakt og veiledning til turnuslege. Kommuneoverlegen 

utfører systemrettet arbeid innen miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap, 

folkehelsearbeid, tilsyn og eventuelt forskning. 

Overordnede mål 
Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal kommune sine innbyggere i størst mulig grad 

opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. 

Målekort 

 

Utfordringer 
Samarbeidsavtalene med fastlegene må revideres og oppdateres. I tillegg må det inngås 

tilleggsavtaler for tjenestebehov til sykehjem, helsestasjon, daglegevakt, interkommunal 

legevakt og veiledning av turnustjeneste. Det er i tillegg nye krav til legetilgjengelighet av 

lege i skolehelsetjenesten. 

Satsnings

områder
Underområder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

   2019-

2021

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  koordinerende 

enhet ved behov

Kommuneoverlege * *

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  BRUS-møte ved 

behov

Kommuneoverlege * *

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  KADsenger og 

legevakt

Kommuneoverlege * *

Deltar ved prins ipiel le avklaringer ved 

utskrivningsklare pas ienter psykisk helse 

og rus  og somatisk helse

Kommuneoverlege * *

Rettigheter og informasjon
Ti lgang ti l  informas jon om 

tjenester, rettigheter 

Oppdatert informas jon om tjenesten, 

kontaktpersoner og tjenester
Kommuneoverlege * *

Frivillighet
Økt frivi l l ighet i  Hurdal  

kommune
Opprette frivi l l ighetssentra l Kommunalsjef *

Forpl iktende lederskap og 

myndiggjorte 

medarbeidere

Forankre ansvar og rol ler i  

tjenesteområdet
Kommunalsjef *

Plan for fastlegekapas i tet, spes ia l i sering 

og tjenestedekning ihht nye krav 
Kommunalsjef *

Avtaler og ti l leggsavtaler med fastleger Kommunalsjef * *

Ti lgjengel ig og oppdatert informas jon Kommunalsjef * *

IA-oppfølging Kommunalsjef * *

Rekruttere og beholde

Medarbeidere som 

mestrer 

arbeidsoppgavene og tar 

ini tiativ ti l  forbedring

Lokal  opplæringsprogram Kommunalsjef * *

Plan for vei ledning av LIS ihht nye krav Kommuneoverlege * *

Lokal  kurs - og kompetanseplan Kommunalsjef * *
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Tverrfaglig samarbeide

God kordinering og 

oppfølging av brukere 

med tverrfagl ige behov fra  

interne  og eksterne 

tjenesteytere

Ledelse

Foruts igbarhet i  ti lgang ti l  

fastlegekompetanse

Kompetanseutvikling

Kompetente 

medarbeidere i  tråd med 

tjenesteutvikl ing
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Samarbeidsmøter med fastlegene gjennomføres ikke i dag jevnlig og disse må gjenopptas 

ihht krav. 

1. mars 2017 kom det nye krav om spesialisering av leger i kommunale tjenester. Fra samme 

dato skal alle leger enten være i gang med spesialisering eller være spesialister i eks. 

allmennmedisin/ samfunnsmedisin. Dette har også medført nye krav til veiledning av leger 

under spesialisering.  Dette må være planlagt fra 1. september 2018 da lege i spesialisering 

startet i kommunene.  

 

Det er forespørsel om fastleger kan delta i interkommunal legevakt og dispensasjoner og eller 

avklaringer må på plass for fastleger i kommunen. 

 

5.3.6 Psykisk helse og rus 

Presentasjon 
Psykisk helse og rus består av 2,8 årsverk med kompetanse innen sykepleie, sosionom og 

vernepleier.  Det er ca55 brukere innen tjenesten og de er fortrinnsvis voksne.  Psykisk helse og 

rus utfører lavterskeltjeneste uten henvisning, livsstilpoliklinikk og dagsenter.  

Overordnede mål 
Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal kommune sine innbyggere i størst mulig grad 

opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. 

Målekort 
Se kap. 5.3.7 

Utfordringer 
Små tjenesteområder gjør det utfordrende å følge med på utviklingen av tjenestene, da 

ressurser prioriteres til tjenesteleveranse. 

Brukere fra asylmottaket har medført behov for økt kompetanse for å følge opp brukere på 

en god måte. 

De fleste brukerne er voksne og det er behov for å justere fokus til barn og ung. Dette 

medfører også økt kompetanseutvikling på yngre brukere. 

 

5.3.7 Helsestasjon 

Presentasjon 
Helsestasjonen består av3,2 årsverk med kompetanse innen sykepleie, jordmor og helsesøster.  

I tillegg er fastleger på helsestasjonen en dag i uken. Det er ca 40 gravide i kommunen hvert 

år og antall førstegangsfødende er økende. Det gjennomføres ca 137 konsultasjoner av 

jordmor og ca 1000 konsultasjoner på helsestasjonene. Tjenestene på helsestasjonen er 

helseundersøkelser og vaksinasjoner av barn, skolehelsetjener, barselkafe, råd- og 

veiledningsgrupper.   

Overordnede mål 
Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal kommune sine innbyggere i størst mulig grad 

opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. Barn og ungdom 

gjennomfører skolegang, kommer i arbeid og er i stand til å bidra til samfunnet rundt seg, 
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Målekort 

 

 

Utfordringer 
Helsesøstertjenesten er et lite fagmiljø og det er utfordrende å beholde og rekruttere 

kompetanse. Utfordring med å rekruttere og beholde har medført et etterslep av oppgaver. 

Små tjenesteområder gjør det utfordrende å følge med på utviklingen av tjenestene, da 

ressurser prioriteres til tjenesteleveranse. 

Satsnings

områder
Underområder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

   2019-

2021

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  koordinerende 

enhet ved behov

Leder/medarbeidere 

Fami l iens  hus
* *

BRUS-møter med kjent mandat, 

del takere og frekvens .
Leder fami l iens  hus *

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  BRUS-møte ved 

behov

Leder/medarbeidere 

Fami l iens  hus
* *

Delta  med efaringsutveks l ing og 

oppfølging av brukere i  PPT ved behov

Medarbeidere i  Fami l iens  

hus
* *

Implementere og ta  i  bruk COS-

vei ledning
Leder Fami l iens  hus * *

Implementere og ta  i  bruk ICDP-

vei ledning
Leder Fami l iens  hus * *

Ti lgjengel ig skolehelsetjeneste med 

økt kompetanse

Videreutvikle tjenesteti lbud i  tråd med 

ny vei leder
Fagleder helsestas jon * *

Åpen møteplass  omlegges  ti l  frivi l l ig 

aktivtet el ler legges  ned

Fagleder psyks ik helse og 

rus
*

Lav terksel  ti lbud ti l  barn og unge 

etableres

Fagleder psyks ik helse og 

rus
* *

Bruker- og 

pårørendemedvirkning

Godt samarbeide med bruker, 

pårørende og  og andre

Overs ikt over samarbeidsforaer som er 

implementert
Leder Fami l iens  hus * *

Kartlegge mul igheter for 

aktivi tetsti lbud

Fagleder psyks ik helse og 

rus
* *

Inngå avta ler Leder Fami l iens  hus * *

Livsti l spol ikinikk med god effekt Drive Livssti l spol ikl inikk på  2017 nivå
Fagleder psyks ik helse og 

rus
*

Øke bekymringsmeldinger ti l  

barnevernet fra  a l le aktører

Leder Fami l iens  

hus/medarbeider 

barnevern

* *

Øke fami l ieråd i  barnevernet Leder Fami l iens  hus * *

Ti lgang ti l  psykolg/ psykiatrisk 

sykepleier i  skolehelsetjenesten
Leder Fami l iens  hus * *

Revidere organisering av kriseteam
Leder Fami l iens  hus/ 

kommunals jef
*

Revita l i sere helsestas jon for ungdom Fagleder helsestas jon * *

Fødsels forebyggende kurs  og 

svangerskapskusr for 

førstegangsfødende 

Fagleder helsestas jon * *

Barselcafe` Jordmor * *

Samtalegrupper med barn fra  ski l te 

foreldre
Fagleder helsestas jon * *

Fami l ievernkontor ti lgjengel ig i  Hurdal Fagleder barnevern * *

Rettigheter og informas jon
Ti lgang ti l  informas jon om tjenester, 

rettigheter og vei ledning

Oppdatert informas jon om tjenesten, 

kontaktpersoner og vei ledning
Leder Fami l iens  hus * *

Selvhjelpsgrupper i  psykisk helse og 

rus

Fagleder psyks ik helse og 

rus

Frivi l l ighetsplan for Fami l iens  hus Leder Fami l iens  hus *

Tverrfagl ig samarbeide

God kordinering og oppfølging av 

brukere med tverrfagl ige behov fra  

interne  og eksterne tjenesteytere

Økt frivi l l ighet

Tidl ig innsatsTjenester på  riktig nivå

Aktivi tet og mestring

Tjenesteutvikl ing og 

kunnskapsbasert praks is

Økte tjenester for barn og unge innen 

psyks ik helse og rus

God effekt av vei ledning i  tjenesten
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Aktivi tetsti lbud ti l  psykiak helse og rus

Frivvi l l ighet

Ledelse
Forpl iktende lederskap og 

myndiggjorte medarbeidere

Forankre ansvar og rol ler i  

tjenesteområdet
Leder Fami l iens  hus *

Ti lgjengel ig og oppdatert informasjon Leder Fami l iens  hus * *

IA-oppfølging Leder Fami l iens  hus * *

Omgjøre sti l l ing og rekruttere psykolog Leder Fami l iens  hus *

Lokal  opplæringsprogram Leder Fami l iens  hus * *

Kompetanseutvikl ing
Kompetente medarbeidere i  tråd med 

tjenesteutvikl ing
Lokal  kurs- og kompetanseplan Leder Fami l iens  hus * *
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Rekruttere og beholde

Medarbeidere som mestrer 

arbeidsoppgavene og tar ini tiativ ti l  

forbedring

Nærvær på jobb
Friske og produktive medarbeidere 

som trives  og er på jobb
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Brukere fra asylmottaket har medført behov for økt kompetanse for å følge opp brukere på 

en god måte. 

Driftsbudsjett HA ¾ Helse og omsorg: 

 

 

5.4 Plan og Miljø 
Presentasjon 
Hovedansvar 6 Plan og Miljø omfatter følgende fagoppgaver: 

Overordnet planlegging og arealplaner, næringsutvikling, bygge- og delingssaker , 

utslippstillatelser, oppmålingsforretninger og matrikkelføring, kartverk, vegnavn og 

adressering, forvaltning innen jordbruk og skogbruk, vassdragsforvaltning, naturforvaltning, 

friluftsliv, kulturminnevern, kultur – aktiviteter og forvaltning, bibliotek, kino, fritidsklubb 

Overordnede mål 
Plan og utvikling skal gjennom planarbeid og sin forvaltning av lovverk og aktivitetstilbud yte 

god service, gode tjenester og skape forutsigbare rammer for innbyggere, 

fritidsinnbyggere/turister, organisasjoner, grunneiere, næringsdrivende og utbyggere.   

Ingen avvik i henhold til serviceerklæringer og saksbehandlingstid. Kommunen skal i møte 

med sine brukere være løsningsorienterte og unngå avvik i henhold til serviceerklæringer og 

saksbehandlingstid 

  

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -18 910 -17 163 -11 001 -10 508 -10 738 -10 973 -11 213

Lønn/sosiale utg 60 261 60 154 55 841 60 790 62 005 63 245 64 510

Andre driftsutgifter 14 629 14 770 12 482 4 758 4 801 4 906 5 014

Brutto driftsresultat 55 979 57 761 57 321 55 039 56 069 57 179 58 312

Netto finans -34 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 55 946 57 761 57 321 55 039 56 069 57 179 58 312

Avsetninger 672 -977 -376 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 56 618 56 783 56 945 55 039 56 069 57 179 58 312

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

Helse og omsorg

Regnskap 

2015
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Målekort 

 

Utfordringer 
 Kvalitetssikre rutiner og forbedre verktøy for saksbehandling og rapportering. Sak-

/arkivsystemet har ikke nødvendig verktøy for å holde god oversikt over status på 

innkomne saker  

 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging byggesak 

 Krevende ressurssituasjon i sektoren gir større faglig ansvar til færre 

 Sikre tilfredsstillende framdrift for planarbeid i egen regi - kommuneplan, 

kommunedelplan, områdeplan 

 Implementere kommunens mål for bærekraftig utvikling i planer og forvaltning 

 Sikre god oppfølging av et økende antall boligområder som er under utbygging i 

Hurdal 

 Etterslep på vedlikehold av kommunens friområder 

 Utvikle gode verktøy for å skape økt forutsigbarhet og sikkerhet omkring 

gebyrinntektene, etablere system for selvkostberegning for saksbehandlingstjenestene 

 Hente mer inntekter fra eksterne tilskuddsordninger – friluftsliv, naturforvaltning, kultur 

  

Satsnings- 

områder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018    2019-2021
Yte god service - ingen avvik i forhold til 

saksbehandlingstid.

Oppdatere serviceerklæringer og interne 

rutiner Tjenesteleder x x

Tilrettelegge for utbygging/utvikling og skape 

forutsigbare rammer for utbyggere og 

næringsliv Ferdigstille kommuneplan 2018-2030 Tjenesteleder x

Økt kvalitet i kommunens tjenstetilbud

Skape relevante prosjekter for kommunens 

sektorer som øker kvalitet og 

brukeropplevelse hos innbyggerne Tjenesteleder x x

Næringsvirksomhet i Hurdal skal være 

attraktiv for Hurdals innbyggere.

Legge til rette for næringsområder og 

arbeide aktivt med grunneiere og 

næringsdrivende Tjenesteleder x

Idrett og friluftsliv for alle

Tilrettelegging gjennom planer og 

samarbeidsavtaler Tjenesteleder x x

Fremme utviklingsprosjekter for økt 

folkehelse og livsskvalitet

Samarbeidsforaer på tvers av sektorer. 

Finne samarbeidspartnere og løsninger som 

vil bidra til målet Tjenesteleder x

Hurdal skal delta i UngData undersøkelsen Forberede og implementere oppstart Tjenesteleder x

Hurdal sentrum - en bærekraftig urban 

landsby

Ferdigstille områdeplanen for Hurdal 

sentrum Tjenesteleder x

Bidra til at det er igangsatt utbygging i 

Hurdal sentrum i 2019

Tilrettelegge for detaljregulering og 

utbyggingsavtaler Tjenesteleder x x

Alle vassdrag skal ha meget god 

vannkvalitet, jfr. vannforskriftens mål

Spredt avløp - områdevise vurderinger av 

oppfølging og  tiltak Tjenesteleder x x

Økt tilgang på eksterne ressurser i arbeidet 

med friluftsliv, natur- og 

kulturminneforvaltning

Benytte tilskuddsordninger og inngå 

samarbeidsavtaler Tjenesteleder x x

Oppdatert planverk innen overordnet 

beredskap 

Revidere overordnet ROS-analyse og 

beredskapsplan Tjenesteleder x
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Driftsbudsjett 

 

 

5.5 Eiendom og drift 

Presentasjon 
Virksomhetsområdet eiendom og drift omfatter hovedansvar 5 og 7.  

Hovedansvar 5 er selvkosttjenester innen  

 Kommunal vannforsyning - drift, vedlikehold, investeringer 

 Kommunalt avløp - drift, vedlikehold, investeringer 

 Renovasjon – innsamling av husholdningsavfall kommunalt ansvar, Øvre Romerike 

Avfallsselskap IKS (ØRAS) ivaretar resten 

 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg – ivaretas av Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

 

Hovedansvar 7 omfatter  

 Kommunale bygg og eiendommer - renhold, drift, vedlikehold, investeringer 

 Samferdsel – drift, vedlikehold, investeringer for kommunale veger inkludert veglys,  

gang-/sykkelveger og veglys langs «gamle fylkesveger» - Glassverkvegen/ 

Høversjøvegen, Knaimoen, Rustadvegen  

 Brannvern beredskap/forebyggende - ivaretas gjennom Øvre Romerike Brann og 

Redning IKS 

 

Overordnede mål 
Eiendom og drift skal gjennom sine tjenesteområder yte god service, gode tjenester og sikre 

nødvendig forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, utbyggere og 

brukere/ansatte i kommunale formålsbygg. Virksomheten skal videre ha som sentrale mål å 

sikre et godt kollektivtilbud, god trafikksikkerhet langs veger og i bomiljø og til enhver tid ha 

tilfredsstillende drikkevannsforsyning- og vannkvalitet.  

  

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -2 486 -1 731 -1 465 -1 564 -1 601 -1 638 -1 677

Lønn/sosiale utg 5 674 5 866 6 798 7 091 7 232 7 377 7 525

Andre driftsutgifter 6 520 6 979 4 024 3 668 3 258 3 329 3 402

Brutto driftsresultat 9 708 11 115 9 357 9 195 8 889 9 068 9 250

Netto finans 0 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 9 708 11 115 9 357 9 195 8 889 9 068 9 250

Avsetninger -109 3 -300 -300 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 9 600 11 118 9 057 8 895 8 889 9 068 9 250

Plan og Miljø

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan
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Målekort 

 

Utfordringer 
 Fokus på internkontroll/HMS i bygg – planer for vedlikehold, renhold og beredskap 

 Økt etterslep vedlikehold/rehabilitering – bygg, veg, ledningsnett 

 Befolkningsøkning – investeringer innen teknisk infrastruktur (særlig avløp) og skole 

 Oppdatere internkontroll og beredskapsplaner innen vann og avløp 

 Utarbeide handlingsplaner for utskifting av ledningsnett 

 Gjennomføre områdevise vurderinger i forhold til framtidige løsninger for vann og 

avløp 

 Renovasjon i et 2030-perspektiv – felles utredning for ØRAS- kommunene 

 

Driftsbudsjett for VAR selvkost 

 

  

Satsnings- 

områder Mål/delmål Tiltak Ansvarlig 2018

 2019-

2021
Sikre tilfredsstillende vedlikehold av kommunale 

bygg og plasser Utarbeide/oppdatere vedlikeholdsplaner Tjenesteleder * *

Redusere lekkasje på ledningsnett for 

drikkevannsforsyning

Utarbeide og gjennomføre saneringsplan for 

ledningsnett Tjenesteleder * *

Sikre godt inneklima i kommunens formålsbygg Utarbeide og oppdatere renholdsplaner Tjenesteleder * *

Sikre stabil forsyning og god kvalitet på drikkevann - 

uten avvik fra drikkevannsforskriften

Oppdatere internkontroll, ROS-analyse og 

beredskapsplan innen vannforsyning Tjenesteleder * *

Sikre tilstrekkelig kapasitet på kommunens vann- og 

avløpsanlegg - i takt med forventet 

befolkningsutvikling

Områdevise vurderinger i forhold til  

utbyggingsbehov og nye tilknytninger til kommunalt 

vann og avløp

Tjenesteleder i 

samarbeid med plan og 

utvikling *

Økning i antall bussreisende - redusert bilbruk

Legge til rette for trygg sykkelparkering ved 

bussholdeplasser og offentlige bygg. Tjensteleder * *

Tilrettelegge for utomhusanlegg og friluftsområder i 

nærmiljøet

Utarbeide utomhusplan for Hurdal skole og 

kultursenter og Hurdal stadion

Tjenesteleder i 

samarbeid med Hurdal 

IL *
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Alle vassdrag skal ha meget god vannkvalitet

Oppdatere  ROS-analyse og beredskapsplan innen 

avløp Tjenesteleder * *
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2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -12 676 -14 170 -16 195 -17 200 -17 628 -18 066 -18 515

Lønn/sosiale utg 3 617 3 128 3 028 3 305 3 371 3 439 3 508

Andre driftsutgifter 6 470 7 685 9 089 8 603 8 682 8 872 9 067

Brutto driftsresultat -2 588 -3 357 -4 078 -5 292 -5 574 -5 754 -5 940

Netto finans 0 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -2 588 -3 357 -4 078 -5 292 -5 574 -5 754 -5 940

Avsetninger -356 159 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2 944 -3 198 -4 078 -5 292 -5 574 -5 754 -5 940

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

VAR selvkost
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Driftsbudsjett for Eiendomsforvaltning 

  

  

  

2 019 2 020 2021

Driftsinntekter -5 334 -5 345 -4 851 -3 525 -3 612 -3 701 -3 793

Lønn/sosiale utg 3 483 5 248 5 237 5 916 6 034 6 155 6 278

Andre driftsutgifter 10 047 12 740 9 969 7 960 8 033 8 209 8 389

Brutto driftsresultat 8 195 12 643 10 355 10 350 10 454 10 662 10 874

Netto finans 0 0 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat 8 195 12 643 10 355 10 350 10 454 10 662 10 874

Avsetninger 0 0 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 8 195 12 643 10 355 10 350 10 454 10 662 10 874

Regnskap 

2015

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018

Økonomiplan

Eiendom og drift
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6 Investeringsplan 2018-2021  
Klassifisering som investering forutsetter:  

 Økonomisk levetid på minimum 3 år 

 Anskaffelseskostnad på minimum 100 000 i løpet av prosjektperioden 

 Tiltaket skal øke anleggets bruksverdi, kapasitet, funksjonalitet eller endre 

bruksområdet.  

 

Investeringer kan finansieres med egenkapital (avsatte midler fra tidligere år, tilskudd, 

overføring fra drift, salgsinntekter) eller ekstern finansiering i form av lån.  

Investeringer vil kunne med føre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragskostnader. 

Investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte kostnader knyttet til forvaltning, drift og 

vedlikehold.  

For å skape rom for driftskonsekvenser av nye investeringer er det ofte behov for å endre 

eksisterende driftsnivå. Det er derfor svært viktig å vurdere nødvendigheten av enhver 

investering før den vedtas.  

Investeringsplan i planperioden, inkl finansiering:  

 

Figur 11 Investeringsplan - skjema 2a 

Totalt finansieringsbehov i 2018 er 12,9 mill, herav 5 mill til videre utlån fra Husbanken.  

I tillegg til investeringer i bygg og anlegg skal kommunen årlig innbetale egenkapitaltilskudd 

til KLP (pensjonsleverandør). Prognose for 2018 er 0,6 mill. Denne innbetalingen kan ikke 

lånefinansieres.  

2 019 2 020 2021

i 1000 kr.

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 5 070 4 875 5 390 13 200           8 500             9 000             

Utlån og forskutteringer 6 472 3 596 5 600 600 600 600

Avdrag på lån 1 204 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Avsetninger 312 4 109 700 700 700 700

Årets finansieringsbehov 13 059 13 880 12 990 15 800 11 100 11 600

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -4 400 -6 616 -7 390 -10 200         -8 500            -9 000            

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 -4 500 -3 000 -3000 0

Tilskudd til investeringer -360 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 864 -2 165 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Andre inntekter 0 -3 0

Sum ekstern finansiering -6 624 -13 284 -12 390 -15 200 -10 500 -11 000

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -3 026 -596 -600 -600 -600 -600

Sum finansiering -9 650 -13 880 -12 990 -15 800 -11 100 -11 600

Regnskap 

2016

Rev Budsjett 

2017

 Budsjett 

2018
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Låneopptak, utbetalinger og innbetalinger i form av avdrag på startlån skal også føres i 

investeringsregnskapet. Det er planlagt opptak av nytt lån til dette formålet på 5 mill i 2018. 

Investeringer knyttet til selvkostområdet er inkludert i planen.  

 

Figur 12 Detaljert plan pr prosjekt 

Det er krevende å forutsi fremdrift på en del større investeringstiltak. Det vil bli fremmet ny sak 

etter avleggelse av regnskap for 2017 i forhold til overføring av midler fra 2017 til 2018.  

  

Alle beløp eks. mva.

EGENINVESTERING

Prosjektnavn

Prosjekt- 

periode - år

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Sum 2018-

2021

Salg av eiendommer 2018-21 (3 000)    (3 000)     -       -         (6 000)         

Rådyrstigen - oppgradering til asfalt 2018 600        -         -       -         600             

Klokkermoen - oppgradering til asfalt 2018 700        -         -       -         700             

Kjerkevegen - trafikksikkerhetstiltak 2019 -         1 200      -       -         1 200          

P-plass Torget - oppgradering 2020 -         -         1 500    -         1 500          

Øvre Hagavegen - oppgadering 2021 -         -         -       -         -              

Helsetunet - oppgradering utvendig tak, solceller 2019 -         2 500      -       -         2 500          

Helsetunet - carport biler for hjemmetjenesten 2018 150        -         -       -         150             

Velferdsteknologi helse og omsorg 2018-21 -         1 000      1 000    -         2 000          

Forprosjekt ny skole 2019 -         500        -       -         500             

Forprosjekt bemannet omsorgsbolig 2019 -         500        -       -         500             

Digitalisering innbyggerdialog 2019-2020 1 000     500        -       -         1 500          

SUM -550 3 200 2 500 0 5 150 

SELVKOSTOMRÅDET

Prosjektnavn År

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Budsjett 

2021

Sum 2018-

2021

Private avløpsanlegg - kartlegging/registrering 2018 1 100     -         -       -         1 100          

Vann - saneringsplan ledningsnett 2018 300        -         -       -         300             

Avløp - saneringsplan ledningsnett 2018 200        -         -       -         200             

Avløp - skisseprosjekt nytt renseanlegg 2018 500        -         -       -         500             

Avløp - skisseprosjekt Rustad/Sandsnesseter 2018 300        -         -       -         300             

VA - nytt ledningsnett Knaimoen 2018-19 500        7 000      -       -         7 500          

Avløp - bygging av nytt renseanlegg 2020-2021 -         -         4 000    8 000     12 000        

VA-Sanering av ledningsnett 2019-2021 -         -         2 000    1 000     3 000          

SUM 2 900 7 000 6 000 9 000 24 900 
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7 Kommunale gebyrer 
 

Kommunale gebyrer er gjennomgått, og foreslås endret i henhold til spesifisering i vedlegg 2.   

Kort oppsummering av endringene:  

Barnehage       

Identisk med statens maksimalsats. 

 

Tømme- og behandlingsgebyr for kloakkslam 
Ingen økning grunnet akkumulert selvkostfond som skal disponeres innen 3 – 5 år. 

  

Kommunalt vann og avløp    

På grunn av akkumulert underskudd fra tidligere år er det behov for å øke inntektene 

vesentlig slik at underskuddet etter hvert kan fjernes og oppbyggingen av selvkostfond kan 

starte. Det er helt nødvendig å bygge opp fond for å møte et økende investeringsbehov. For 

2018 foreslås det å fordele økningen på alle abonnenter ved å fastsette et høyere årlig 

abonnementsgebyr for både vann og avløp. De foreslåtte økningene i abonnementsgebyr 

på kr 504 for vann og 573 for avløp vil gi en total inntektsøkning på vel 300 000 for avløp og 

ca. 550 000 for vann. Fast abonnementsgebyr vil etter dette utgjøre vel 20 % av de totale 

inntektene for avløp og tilsvarende vel 30 % for vann. 

 

Øvrige tjenester 
Gebyrene for øvrige tjenester er økt med deflator – 2,6 %. 

 

8 Vedlegg 

VEDLEGG 1: Tiltaksplaner for 2018 – 2019 

VEDLEGG 2: Gebyrregulativ for 2018 
 


