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1. Rådmannens forord og budsjettgrunnlag
1.1. Rådmannens forord
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan for
perioden 2022 - 2024. Forslag til budsjett og økonomiplan er å betrakte som et saldert
budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med
kommunelovens §§ 44-45 legger ikke administrasjonen fram innstilling i saken.
Økonomisk robusthet og sterk finansiell situasjon er viktig for å klare å håndtere
svingninger i tjenesteproduksjon og inntekstgrunnlag. Handlingsreglene sikrer god
økonomisk styring. For å realisere vedtatte handlingsreglene, ligger det nå i forslaget til
budsjett og økonomiplan 2022-2025 opptrapping av avsatte midler til disposisjonsfond i
planperioden. Dette vil innen utgangen av planperioden gi en bedret finansiell stilling for
kommunen som gjør oss mer rustet til å håndtere usikkerhet og uforutsette hendelser.
Budsjettet som nå legges frem for videre behandling er etter rådmannens vurdering et
meget stramt budsjett, men med en innretning i tråd med det som er kommunens behov i
årene fremover.
Årets budsjettprosess har vært preget av at vi har vært inne i en pandemi med de
utfordringer som det har medført og som sannsynligvis vil påvirke utviklingen lokalt,
nasjonalt og internasjonalt i tiden fremover. De framtidige økonomiske rammebetingelsene
er usikre noe vi må kunne forvente vil vare i flere år. Hurdal kommune styrer derfor fortsatt
mot et trangt handlingsrom de neste årene. Omstilling, effektivisering og strukturelle
endringer vil være nødvendig i tiden fremover.
Budsjettet for 2022 preges av at vi har vært gjennom en betydelig endring i kommunen
siste årene med omstilling og effektivisering. Dette har bidratt til en større forutsigbarhet i
tjenesteleveransen og at budsjettet siste året har vært realistiske. På bakgrunn av det
arbeidet som er lagt ned i organisasjonen tidligere, har det vært en ro i budsjettprosessen
som viser at behovene for kommende år ikke er omfattende. Virksomhetene har fått
styrket sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og driftsbudsjettet er på samme nivå
som i 2021 med noen justeringer. Det er ikke kommet inn innspill på merbehov utover det
som rådmannen har lagt inn i sitt budsjettforslag. Det er fra administrasjonens side derfor
ikke foreslått kutt i budsjettet, men en justering for å få inn det som er viktig for driften av
kommunen i tillegg til merbehovet som fremkommer i rådmannens budsjettforslag.
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Hurdal kommune har fortsatt høyere arbeidsledighet i forhold til normalen for kommunen.
Hurdal kommune har i 2021 hatt befolkningsvekst på om lag 1%, noe som er økning
sammenlignet med tidligere år. Vi må kunne forvente at befolkningsveksten vil være
avhengig av hvor raskt arbeidsmarkedet i vår region vil hente seg inn, men for å oppnå
målsetting om over 3200 innbyggere er det viktig å jobbe strategisk med utvikling av
kommunens tilbud, infrastruktur og realisering av sentrumsplan.
I budsjettet som nå legges frem er det derfor lagt til grunn at det må gjennomføres tiltak
som både håndterer usikkerheten tilknyttet pandemien, som gir en økonomisk reserve,
trygghet og robusthet, og som samtidig bidrar til utvikling i tråd med kommuneplanens
målsetninger. Sistnevnte er særdeles viktig for å sikre økonomisk bærekraft i årene
fremover.
For planperioden 2022-2024 vil gjeldsgrad øke betydelig. En vesentlig del av denne
økningen skyldes store investeringer på selvkostområdene, men det er også store
investeringer som påvirker kommunens ordinære investeringslån og som dermed fører til
økte finansutgifter. Dette er den største økonomiske utfordringen til kommunen i årene
som kommer.
Morgendagens tjenester skapes i samspillet mellom kommunen og innbyggerne.
Kommunen satser på aktiv dialog med innbyggerne og samskapning med innbyggere,
næringsliv og andre sentrale aktører. En bærekraftig samfunnsutvikling i Hurdal forutsetter
medvirkning og dialog om tjenestene og hvordan vi sammen skal utforme disse.
Gjennom verdiene raus, modig og solid legges grunnlaget for lederskap og
medarbeiderskap i kommunen. Kritiske suksessfaktorer er gjennomføringskraft, innovasjon
og omstillingsevne. Lederne i Hurdal kommune skal gjennom mestringsorientert ledelse
sikre gode tjenester, godt medarbeiderskap og god økonomisk styring. Myndiggjorte
medarbeidere og et levende verdigrunnlag er viktig for å lykkes. Et sterkt villet og prioritert
partsarbeid er også en forutsetning for at kommunen skal nå sine mål i årene som
kommer.
Rådmannen vil derfor ønske det politiske nivået lykke til med budsjettarbeidet og ser frem
til et videre godt og konstruktivt samarbeid i 2022 og planperioden forøvrig.
Rådmann
Kjetil Kokkim
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1.2. Rådmannens budsjettgrunnlag
Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for
formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til
kommunelovens §14 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken.
Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 bygger på følgende:
Drift
1. Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av
vedlegg 3 vedtas som Hurdal kommunes årsbudsjett for 2022 med sum til fordeling
virksomhetene på 186,531 mill kr.
2. Netto rammer for virksomhetene for 2022 vedtas som vist i nedenstående tabell,
etter justeringer som vist i kapittel 4.1.2
Virksomheter

Budsjett
2022

Tall i 1000 kr
Til fordeling drift
10-Stab
20-Oppvekst
30-Helse og omsorg
33-Tilrettelagte tjenester
41-Barnevern
42-NAV
50-Eiendom og prosjekt
60-Plan og miljø
70-Utvikling og kommunikasjon
90-Sentrale reserver

Budsjett
2023

186 531
44 152
42 390
41 881
12 473
10 185
7 606
13 479
5 253
6 612
2 500

188 578
44 401
43 158
42 189
12 726
10 261
7 654
13 654
5 338
6 697
2 500

Budsjett
2024

191 078
44 651
43 925
42 950
12 979
10 336
7 703
13 829
5 423
6 783
2 500

Budsjett
2025

193 578
44 901
44 693
43 710
13 233
10 412
7 751
14 003
5 507
6 868
2 500

3. Det avsettes 4 mill kr til disposisjonsfond i 2022.
4. Egenkapitaltilskudd KLP finansieres med bruk av disposisjonsfond, 0,6 mill kr
5. Overordnet mål for 2022, inkludert måltall for de økonomiske handlingsreglene i
økonomiplan periode, vedtas som vist i kapittel 3.
6. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester, samt gebyrregulativ for 2022
reguleres som vist i vedlegg 8 og 9.

Handlingsprogram 2022-2025 Hurdal kommune
Rådmannens forslag

6

7. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til
sammen 50 000 kr.
Investeringer
8. Bevilgningsoversikt investering slik det fremgår av vedlegg 5 vedtas som Hurdal
kommunens investeringsbudsjett for 2022, med investeringsramme på brutto 58,3
mill kr. Av dette utgjør prosjekter innen selvkostområde 25,2 mill kr.

Tall i 1000
Investeringer innen selvkost
Ordinære investeringer
Tilskudd investering kirkelig fellesråd
Egenkapital KLP
Sum investeringer

Budsjett
Budsjett
Budsjett
forslag
forslag
forslag 2023
2022
2024
25 200
31 000
1 500
600
58 300

165 750
23 500
1 250
600
191 100

93 000
27 000
250
600
120 850

Budsjett
forslag
2025
12 000
17 000
500
600
30 100

Investeringsbudsjettet vedtas pr. prosjekt. Investeringsprosjektene er spesifisert i
bevilgningsoversikt investeringer i vedlegg 5 og beskrevet nærmere i vedlegg 2.
9. For 2022 vedtas opptak av lån til utlån (startlån) på 10 mill kr. For perioden 20232025 er det lagt opp til tilsvarende årlig utlån.
10. For 2022 vedtas opplåning inntil 46,7 mill kr for å finansiere årets investeringer.
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2. Organisering og styring
Administrativt er kommunen organisert etter en to-nivå-modell. Kommunestyret delegerer
myndighet til rådmannen med rett til å delegere videre til stabsleder og virksomhetsledere.
Kommunen skal ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilgang
til det kommunale tjenestetilbud og en effektiv ressursutnyttelse. Beslutninger skal tas så
nær brukeren som mulig. Innbyggerne skal oppleve en kommune som legger til rette for
trygghet, likeverd, åpenhet, tillit og dialog.
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Medarbeiderskap og ledelse

Medarbeidere og ledere skal jobbe sammen slik at Hurdal kommune oppleves som en
attraktiv arbeidsgiver som er innovativ, dynamisk og lærende. Det innebærer at alle
ansatte har fokus på arbeidsoppgavene, kollegaene, organisasjonen og omgivelsene. Vi
skal være endings- og omstillingsvillige og møte nye utfordringer med en løsningsorientert
tilnærming. Det skal være kultur for utvikling og nyskaping hvor ulike prosesser skal være
preget av kommunikasjon, involvering, tillit og medvirkning.

2.2

Nærvær

Hurdal kommune har i senere år ikke hatt høyt sykefravær sammenlignet med andre
kommuner i vår region. I 2. tertial 2021 ser vi imidlertid en økning sammenlignet med
tilsvarende periode i 2020. Det er likevel variasjoner mellom avdelinger. Det er grunn til å
tro at Covid -19 har bidratt til å øke sykefraværet i denne perioden. Fokus på nærvær er
helt sentralt for Hurdal kommune og det er et av satsningsområdene i 2022.
Virksomhet

10 Stab og styring
20 Oppvekst
30 Helse og omsorg
33 Tilrettelagte tjenester
41 Barnevern
42 NAV
50 Eiendomsforvaltning og prosjekt
60 Plan og miljø
70 Utvikling og kommunikasjon
Hurdal kommune

Totalt Totalt Totalt 2. tert.
% % 2019 % 2020 % 2021
2018
8,2
9,5
11,8
30,0
9,2
1,0
0,8
1,6
9,0

6,3
6,4
14,9
8,8
18,5
14,1
3,2
0,3
0,3
7,6

2,8
8,5
11,0
15,1
3,4
17,1
4,1
10,9
0,7
8,8

4,3
8,7
11,8
16,2
0,9
8,1
6,9
8,0
4,9
9,4

Det er igangsatt nærværsprosjekt etter bestilling fra AMU, prosjektet vil videreføres i 2022.
Dette er et prosjekt som er igangsatt i tett samarbeid med NAV arbeidslivssenter og
bedriftshelsetjenesten som blant annet inneholder en kartlegging av virksomheter i Hurdal
kommune. Kartleggingen vil danne grunnlag for de gode tiltakene som skal settes inn for å
øke nærværet.
Overordnet HMS plan for Hurdal kommune ble vedtatt i juni 2021, i tillegg skal den enkelte
virksomhet utarbeide sine lokale planer. Et godt HMS-arbeid er, sammen med de øvrige
satsingsområdene i Arbeidsgiverpolitikken, en forutsetning for utvikling og vedlikehold av
kvaliteten på våre tjenester og for at Hurdal kommune skal være en bærekraftig kommune
med fokus på fornyelse og innovasjon. Medarbeiderne og lederne har et felles ansvar for
arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet.
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Rekruttering

For å opprettholde god leveranse av alle tjenester i kommunen er det viktig å rekruttere
faglig dyktige medarbeidere. Virkemidler for å møte konkurranse om arbeidskraften er å
bruke lokal lønnspolitikk aktivt for å rekruttere og beholde utsatte yrkesgrupper. Videre
gjennom å stimulere medarbeiderne til å gjennomføre relevant videre- og etterutdanning i
tråd med kommunens strategiske kompetanseplaner. Til slutt å stimulere til at ansvar,
innsats og resultater lønner seg.
Inntak av lærlinger og det å føre disse fram til fagbrev er sentralt i rekrutteringsarbeidet. I
økonomiplanperioden er det lagt opp til å tilby praksisplass til 5 lærlinger.

2.4

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 sentrale
virkemidler skal jobbe mer bevisst, systematisk og helhetlig med innovasjon. I takt med at
samfunnet endres må også kommunen finne nye og bedre måter å jobbe på.
Innføring av Microsoft 365 til alle ansatte i løpet av 2022 vil gi tilgang til en
kommunikasjonsplattform som i stor grad vil øke samhandlingen og informasjonsflyten i
kommunen, mellom kommunene i DGI samarbeidet og med eksterne
samarbeidspartnere. Samhandling og informasjonsflyt er viktige grunnstener i alt endring
og fornyelsesarbeidet.
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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 imellom for å utvikle og drifte tjenestene til innbyggerne.
Samarbeidsorganet for kommunene er Gardermoregionen interkommunalt politisk råd
(GRIP). GRIP ledes av et politisk styre bestående av kommunenes ordførere. Det er i
tillegg organisert et kommunedirektørutvalg og ulike fagnettverk. I tillegg har kommunene
et eget eierstyrings-sekretariat.
Samarbeidene utløser økonomisk konsekvens for driftsbudsjettet ved at kommunen kjøper
tjenester av andre kommuner eller interkommunale selskaper (IKS). Disse tjenestene
erstatter egen tjenesteproduksjon helt, eller delvis.
Hurdal kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler:
Aksjeselskap (AS):
 Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)
 Orbit Arena
Interkommunale selskaper (IKS):
 Romerike revisjon IKS
 Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
 Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB)
 Romerike Øst 110-sentral IKS
 Øvre Romerike avfallsselskap IKS
 Vannområde Hurdalsvassdraget Vorma IKS
 Romerike Krisesenter IKS
Interkommunalt samarbeid:
 Digitale Gardemoen IS (DGI)
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen:
 Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) – Ullensaker
 Voksenopplæring – Ullensaker
 Byggesakskontroll – Ullensaker
 Samhandlingskoordinator - Ullensaker
 Barnevernsvakt – Nedre Romerike
 Miljørettet helsevern – Nannestad
 Kommuneoverlege – Eidsvoll
 Legevakt, Kommunal øyeblikkelig hjelp – Eidsvoll
 Innfordring – Eidsvoll
 Personvernombud - Eidsvoll
 Regionrådskoordinator – Hurdal
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3. Overordnede mål og rammer
3.1

Styringssystem

Handlingsprogrammet angir sammenhengen mellom planprogrammet for perioden frem til
2030 og kommunens kortsiktige planer for perioden 2022-2025, hvor årsbudsjett 2022 og
økonomiplan 2022-2025 inngår.
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 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.

3.2

Overordnede mål for planperioden

Hurdal kommunes visjon er knyttet til og synliggjort i kommunens planverk, mål og
satsningsområder.
Hurdal kommunes visjon er

«Samarbeid skaper utvikling og trivsel»
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Hurdal kommune har vedtatt en omfattende bærekraftsatsning som forplikter. Den berører
den globale klimautfordring som norske kommuner spiller en viktig rolle i. Økonomisk vekst
er avgjørende for en bærekraftig leveranse av kommunens tjenester og utviklingsarbeid.
Næringslivets soliditet og innovasjonsevne er sentral og som igjen sikrer lokale
arbeidsplasser. Det er også en satsning som setter folkehelse og livskvalitet, den sosiale
bærekraften, i fokus gjennom tjenesteyting og innbyggertiltak.
Gjennom Hurdals satsning på en bærekraftig utvikling er følgende overordnede
strategiske mål lagt til grunn for kommuneplanperioden.
«Vi skaper et bærekraftig samfunn, som er karbonnøytralt eller bedre, har
økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet.»
Hovedmålet til kommunen uttrykker kommunens retning for planlegging, forvaltning,
tjenesteyting og utbygging i et langsiktig tidsperspektiv. Hovedmålet er formulert som
følger;
«Hurdal kommune skal legge til grunn FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, spesielt
innenfor areal og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og tjenesteproduksjon/utvikling»
Førende prinsipp
Vår kommuneplan beskriver strategiske valg og viktige utfordringer knyttet til hvordan
Hurdalssamfunnet skal utvikle seg fremover. Hvilke utfordringer har vi i dag, og hvordan vi
skal møte disse. Til å belyse disse utfordringene er det valgt bærekraft og bærekraftig
utvikling som overordnede og førende prinsipp. Med bærekraftig utvikling mener vi:
Økonomisk Bærekraft: Økonomisk styring og forsvarlig økonomisk utvikling innenfor den
kommunale tjenesteytingen er helt sentralt i utviklingen av et godt lokalsamfunn.
Tilsvarende gjelder å legge til rette for vekst og soliditet rundt næringsutvikling og andre
prioriterte satsningsområder.
Sosial bærekraft: En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale
skiller. Vi skal sørge for at Hurdalssamfunnet er inkluderende for alle grupper, og bidrar til
god livskvalitet.
Miljømessig bærekraft: Klima er vår tids viktigste utfordring, og legger premisser for
hvordan vi lever og forbruker i dag, og hvordan vi vil bo og leve i fremtiden.

Handlingsprogram 2022-2025 Hurdal kommune
Rådmannens forslag

3.3

13

Overordnede mål for økonomiplanperiode

Sammenhengende og sømløse tjenester, hvor tverrfaglig
samarbeid er avgjørende suksessfaktor

Vi mener at tjenester rettet mot barn, unge og familier i Hurdal skal iverksettes så raskt
som mulig når det avdekkes behov. Det skal være en sammenhengende tjeneste på tvers
av virksomhetene, hvor blant annet tverrfaglig innsatsteam (både for barn, unge og
voksne) er et virkemiddel for å få til dette. Det skal være en dør inn, hvor vi kan gi
bistand/hjelp på et lavest mulig nivå uavhengig av hvilken tjeneste som skal bidra. Vi
arbeider på tvers og gir den tjenesten som er best uavhengig av tilhørighet til
virksomheten.

Fremme sosial inkludering

Inkludering handler om å tilpasse lokalmiljøet til mangfoldet blant innbyggere, og gi alle
reell mulighet til å delta i det sosiale fellesskapet. Vi skal utvikle sosialt inkluderende
aktiviteter for innbyggere i alle aldre og på tvers av generasjoner, samt videreutvikle gamle
og etablere nye sosiale møteplasser.
Et av de viktige prosjektene for å oppnå dette blir Dalheim. Det er vedtatt at Dalheim skal
forbli i kommunens eie. Vi skal videreutvikle Dalheim til et aktivt samlingshus for Hurdal
kommune, som skal ivareta kommunens-, innbyggernes- og frivillighetens behov. I tillegg
må det være mulig for våre innbyggere å leie lokaler til ulike arrangementer. Vi ser på
Dalheim som et fremtidig aktivitetshus hvor vi kan gi økt livskvalitet til våre innbyggere i
alle aldre i form av en møteplass både på dagtid og kveldstid. Det kan være i form av
aktiviteter for innbyggere på dagtid, i form av trim, helsestasjon for eldre og sosial
møteplass. Alternativ opplærings arena for elever som har store utfordringer for å tilpasse
seg en skolehverdag. På kveldstid er det en arena for ungdom, lag og foreninger.
Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med lag/organisasjoner, i tillegg til ansatte i
Hurdal kommune.
I kommende periode vil det bli prioritert satsning på videreutvikling av vår frivilligsentral,
der 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.
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Realisere sentrumsplan

I 2020 ble det igangsatt «Prosjekt 2025» som har to hovedmålsettinger:
Oppnå befolkningsvekst
Økning i innbyggertallet vil føre til økte skatteinntekter og rammetilskudd, som
bidrar til å gi kommunen økt handlingsrom og en bærekraftig drift av kommunen.
Realisere sentrumsplan
Planen er et viktig verktøy for å oppnå ønsket utvikling i kommunen.
Prosjektet vil i 2022 gjennomføre følgende aktiviteter:
Realisere salg av kommunes tomter i sentrum. Dette omhandler spesielt området
B9.
Dialog og samarbeid med grunneiere om realisering av prosjekter
Dialog med utbyggere, investorer og deltagelse/innlegg på konferanser og messer
Det er viktig å ivareta boligsosiale forhold i planleggingen og legge til rette for
boligstrategier for vanskeligstilte på boligmarkedet. En helhetlig boligplanlegging er
nøkkelen til gode boliger, gode bomiljøer og god utvikling.

Implementering og gevinstrealisering av digitale løsninger

Våre innbyggeres behov er i stadig utvikling, og det samme er forventningene til oss fra
næringsliv og myndigheter. I Hurdal kommune skal vi sammen med DGI prioritere,
planlegge og implementere digitale løsninger i Hurdal kommune slik at:
•

Innbyggerne og næringslivet opplever kontakten med kommunen som enkel og
nyttig

•

Ansatte har gode og effektive digitale løsninger som hjelper dem i å levere gode

•

tjenester
Ledelsen i kommunen er stolte av digitaliseringsarbeidet i kommunen og ser
hvordan digitalisering bidrar til en mer effektiv drift
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Myndighetene er trygge på at innbyggerne i Hurdal kommune mottar tjenester av
god kvalitet og at personvern ivaretas i henhold til gjeldende lovverk

Hurdal kommune har sammen med øvrige kommuner på Øvre Romerike hatt sterkt
fokus digitalisering for å effektivisere og øke kvaliteten på tjenesten som gis til
kommunens innbyggere. I 2022 vil vi øke fokuset på identifisering og synliggjøring av
gevinster knyttet til våre digitaliseringsprosjekter.

Strategisk kompetanseheving innen alle fagområdene

Strategisk kompetanseutvikling krever styring og ledelse for å sikre kommunen og den
enkelte medarbeiders nødvendige kompetanse for å nå definerte mål. For å lykkes med
dette arbeidet, kreves god forankring gjennom kommunens arbeidsgiverstrategi. Den
overordnede kompetanseplanen skal inngå i kommunens øvrige planarbeid, og har en
tydelig forankring i budsjettarbeid og økonomiplan.
Riktig og god kompetanse skal medvirke til at kommunen er brukerorientert, innovativ, har
god kvalitet på tjenestene og har effektiv ressursutnyttelse. Dette mener vi vil bidra til et
godt omdømme og sikre at Hurdal kommune er en attraktiv arbeidsplass.
Kommunen har få ressurser innen flere felt hvor det trenges spesial kompetanse. Av den
grunn må kompetansen gå på tvers av tjenestestedene, i tillegg er vi avhengig av et godt
samarbeid med våre nabokommuner for erfaringsutveksling.
Kommunen har flere pågående digitaliserings- og endringsprosjekter. Foruten stødig
prosjektledelse, har kommunen tilegnet seg økt digitaliserings- og endringskompetanse
som skal sikre gevinstrealisering ved å ta i bruk nye systemer. Dette påvirker de fleste
ansatte i større eller mindre grad, og stiller særlig krav til våre ledere som dyktige
endringsagenter.
Overordnede målet om å sikre riktig og god kompetanse i tjenestene er godt forankret i
virksomhetenes planer. Måloppnåelse blir fulgt opp og rapportert på gjennom året i fm
tertialrapporteringer.
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Befolkningsutviklingen

Hurdal kommune har de siste årene jobbet innovativt og fremtidsrettet for å legge til rette
for befolkningsvekst. Områdeplan for Hurdal sentrum har en visjon om å skape en
bærekraftig, urban landsby.
I løpet av 2020-2021 er det gjennomført vesentlig oppgradering av friluftsområder, det
jobbes aktivt for å tilrettelegge for utbygging i sentrum.
Kollektivtilbudet for Hurdal er styrket, og det er nå mulig å reise kollektivt fra Hurdal
sentrum til Oslo sentrum på 60 min. Dette er en viktig bo -og levekvalitet som også
forventes å gi positivt effekt på tilflytting og utvikling i Hurdal.
Hurdal kommune har hatt befolkningsvekst på 1% hittil i 2021. SSB sine prognoser viser
befolkningsvekst på 5 % fra dagens nivå innen 2025, jf. diagram under.

KS har gjort en beregning av hva veksten betyr for tjenestebehovet i hver enkel kommune.
Diagrammet under viser utvikling i utgiftsbehovet per tjenesteområdet, basert på SSB sine
prognoser av befolkningsvekst.
Diagrammet viser at grunnskole øker mest i økonomiplanperioden.
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Sentrale føringer

Kommunelovens økonomibestemmelser
Kommunestyret har etter kommuneloven ansvar for å styre og ha kontroll med økonomien.
Innenfor de økonomiske og rettslige rammene har kommunestyret frihet til å prioritere.
Kommunen skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handlingsevnen blir ivaretatt
over tid. Kommunestyret skal utarbeide finansielle måltall for utviklingen av kommunens
økonomi, også benevnt handlingsregler. Måltallene må være langsiktige og de skal være
oppnåelige. Kommunestyret skal følge opp utviklingen i måltallene. Økonomiplanen skal
forankres i kommuneplanen og skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier
i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen skal balanseres, være
fullstendig og være realistisk. Dette innebærer at økonomiplanen skal vise inndekking av
alle kostnader det enkelte år og skal ikke vise et merforbruk.
Premisser for bruken av bevilgningene
Det følger av kommuneloven § 14-4 andre ledd at årsbudsjettet skal vise de mål og
premisser som budsjettet bygger på.
Premisser for bruken av bevilgningene – Kommunestyrets forutsetninger og mål for bruken
av de tallmessige bevilgningene i årsbudsjettet. Skal være tydelig definert og rapporteres
på til kommunestyret.
Premisser lagt til grunn for bevilgningene til virksomhetene er beskrevet i vedlegg 1
Virksomhetenes mål og rammer.
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Statlige rammebetingelser
Handlingsprogrammet med tilhørende økonomiplan er basert på regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2022. Under er det gitt kort gjennomgang av forslaget og de føringer dette
legger for kommunenes rammebetingelser. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tatt sikte
på å være uttømmende i forhold til det økonomiske opplegget regjeringen legger opp til i
forhold til kommunesektoren. Det fokuseres på de elementer som antas å være av særlig
interesse i forhold til budsjettprosessen i kommunen.
Frie inntekter
Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på
1,5 prosent (fra anslag på regnskap). Kommunene i Viken anslås samlet sett å få en
nominell vekst i de frie inntektene på 1,7 prosent.
Med en kommunal deflator for 2022 beregnet til 2,5 % har de fleste kommunene en
realnedgang. Årsak til ulik utvikling er demografiske endringer og utslag gjennom
kostnadsnøkler og tilskudd.

Skattøren
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige
skattytere som tilfaller kommunesektoren. Skatteinntektene anslås å utgjøre 40 % av
kommunesektorens samlede inntekter i 2022.
Barnevernsreformen
Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt
faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes
rammetilskuddet til kommunene.
Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, jf. Prop.
133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i
barnevernloven. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år.
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Som en følge av barnevernsreformen, foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet
til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene på kap. 854, post 60 i rammetilskuddet
til kommunene.

3.6

Økonomiske handlingsregler

Økonomisk handlingsevne handler om å sikre et godt tjenestetilbud og at kommunestyret
kan utøve lokal politikk.
Hurdal kommune har vedtatt 3 handlingsregler som skal ligge til grunn for utarbeidelsen av
budsjettet og den langsiktige økonomiske planleggingen. Dette skal være med på å bidra
til at kommunens økonomiske situasjon blir bærekraftig.
De gjeldende handlingsreglene er som følger:




Netto driftsresultat – bør være minst 2 % av driftsinntekter
Gjeldsnivået – bør være under 65 % av driftsinntekter
Disposisjonsfondet – bør være pålydende minst 8 % av driftsinntekter

Utviklingen følges opp ved hjelp av følgende modell:
Netto driftsresultat

Gjeldsnivå

Disp.fond

Lite økonomisk handlingsrom

Mindre enn 1

Større enn 75

Mindre enn 5

Moderat økonomisk handlingsrom

Mellom 1 og 2

Mellom 65 og 75

Mellom 5 og 8

Stor grad av økonomisk handlingsrom

Over 2

Mindre enn 65

Større enn 8

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.
Gjeldsnivå
Gjeldsnivå er netto lånegjeld (lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelse fratrukket totale utlån og
ubrukte lånemidler) i prosent av driftsinntekter (skatteinntekter, rammetilskudd,
øremerkede tilskudd, gebyrer og salgs- og leieinntekter). Det er altså et uttrykk for
forholdet mellom kommunens langsiktige gjeld og ordinære inntekter.

Handlingsprogram 2022-2025 Hurdal kommune
Rådmannens forslag

20

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

3.7

Økonomisk bærekraft i økonomiplanperioden

Hurdal kommune har over tid hatt store ambisjoner innenfor bærekraftig utvikling. En
forutsetning for ønsket utvikling er at kommunen også har en bærekraftig økonomi. Det
innebærer et helhetlig budsjett, hvor ulike hensyn og argumenter veies opp mot hverandre.
En bærekraftig økonomisk utvikling handler om å sikre overordnede prioriteringer i forhold
til tjenesteytingen. Det forutsetter at kommunens økonomiske ressurser og aktivitetsnivået
balanserer med hverandre. Slik sikrer vi et forsvarlig og forutsigbart tjenestetilbud i et
generasjonsperspektiv.
Den økonomiske styringen i Hurdal kommune de siste årene har vært innrettet med de
overskuddene som er nødvendig for å få en robust økonomi over tid. Det har vært
opparbeidet ubundne fond til å sikre oss ved uforutsette hendelser.
For planperioden 2022-2025 vil gjeldsgrad øke betydelig. En vesentlig del av denne
økningen skyldes store investeringer på selvkostområdene, men det er også store
investeringer som påvirker kommunens ordinære investeringslån og som dermed fører til
økte finansutgifter. Dette er den største økonomiske utfordringen til kommunen i årene
som kommer. Finanskostnader knyttet til investeringene innenfor vann, avløp og
renovasjon (selvkost) belastes kommunens innbyggere ved økning av kommunale avgifter,
og påvirker derfor ikke kommunens økonomi i like stor grad som de ordinære
investeringene.
2021

2022

2023

2024

2025

Gjeld ekskl. startlån 31.12

231 382

268 157

439 937

535 199

533 718

Gjeld ekskl. startlån og selvkost 31.12

177 932

189 717

197 969

206 595

202 679

46 700

182 500

110 700

17 780

9 925

10 720

15 438

19 261

Låneopptak

Avdrag

Rådmannen ser den økonomiske situasjonen i økonomiplanperioden som krevende, og
det vil være utfordrende å innfri vedtatte finansielle måltall. Målet om økt fondsavsetning
prioriteres i planperioden og er innarbeidet i budsjettgrunnlaget. Ved salderingen av dette
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budsjettgrunnlaget har rådmannen funnet rom for å budsjettere med en netto avsetning til
disposisjonsfond på 3,4 mill kr.

Disposisjonsfond 31.12
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond (KLP)

2021

2022

2023

2024

2025

14 124

17 524
4 000
-600

20 774
3 850
-600

20 209
35
-600

23 179
3 570
-600

Budsjettforslaget utarbeidet med følgende prognose for måltall for de økonomiske
handlingsreglene:
Finansielle måltall

2022

2023

2024

2025

2%
7%
74 %
104 %

1%
8%
76 %
169 %

0%
8%
78 %
203 %

1%
9%
76 %
200 %

i % av driftsinntekter:

Netto driftsresultat
Disposisjonsfond
Gjeldsgrad ekskl. selvkost
Gjeldsgrad

Budsjettforslaget for 2022 viser moderat økonomisk handlingsrom i planperioden. Høy
gjeldsgrad som øker ytterligere i planperioden, skyldes store investeringer i vann og
avløpssystemer. Tabellen over viser også utvikling av gjeldsgraden ekskl. investeringer
innen vann og avløp, dvs. renteeksponert gjeldsgrad. En renteøkning på lån innenfor disse
områdene vil gi ca. tilsvarende økning i kalkulatoriske renter på inntektssiden, og
innebærer derfor ingen vesentlig renterisiko.
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4. Driftsbudsjett og investeringer
4.1

Driftsbudsjett 2022-2025

Budsjettforslaget for 2022 viser moderat økonomisk handlingsrom i planperioden. Dette
skyldes hovedsakelig svak vekst i frie inntekter og økt gjeldsnivået som konsekvens av
prekært behov for store investeringer i vann og avløpssystemer. Kommunen må planlegge
sin økonomi under betydelig usikkerhet, da den har begrenset påvirkning på sine
rammebetingelser. Kommuneloven setter klare krav til en forsvarlig økonomiforvaltning,
samtidig som behovet for tjenester kan synes større enn tilgangen på ressurser. Rådmann
legger opp til oppbygging av disposisjonsfond for å oppnå en forsvarlig langsiktig
økonomisk utvikling.

4.1.1 Bevilgningsoversikt drift 2022-2025
Bevilgningsoversikt - § 5-4 1 ledd
Tall i 1000 kr

R 2020

JB 2021

RB 2022

RB 2023

RB 2024

RB 2025

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
1. Rammetilskudd
2. Inntekts- og formuesskatt
3. Eiendomsskatt
4. Andre statlige overføringer
5. Sum generelle driftsinntekter

-117 780
-67 696
-5 877
-2 789
-194 141

-117 900
-67 500
-6 000
-1 600
-193 000

-117 592
-74 684
-6 000
-1 400
-199 676

-117 795
-77 074
-6 000
-1 400
-202 269

-118 649
-79 849
-6 000
-1 400
-205 898

-119 162
-82 723
-6 000
-1 400
-209 285

6. Sum bevilgninger drift,netto

177 353

182 186

186 531

188 578

191 078

193 578

10. Renteinntekter
11. Utbytter
12. Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
13. Renteutgifter
14. Avdrag på lån
15. Netto finansutgifter

-1 052
-33

-1 001

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

958
7 300
7 174

3 400
7 200
9 599

220
9 925
9 145

121
10 720
9 841

346
15 438
14 784

-6 124
19 261
12 137

17. Netto driftsresultat

-9 615

-1 215

-4 000

-3 850

-35

-3 570

557
3 045
-3 104
5 691

2 000

600

600

600

600

-3 000
2 270
-2 000

4 000
-600

3 850
-600

35
-600

3 570
-600

1 215

4 000

3 850

35

3 570

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18. Overføring til investering
19. Avsetninger til bundne driftsfond
20. Bruk av bundne driftsfond
21. Avsetninger til disposisjonsfond
22. Bruk av disposisjonsfond
23. Dekning av tidligere års merforbruk
24. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
25. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

JB – justert budsjett
RB – rådmannens budsjettforslag

3 425
9 614

1 945
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Rådmannens utgangspunkt for saldering av budsjett 2022 er som følger:







Opprinnelig budsjettrammer 2021 er justert for vedtatte bevilgninger.
Lønnsrammene ble justert med faktisk lønnsvekst i 2021.
Rådmannen fant ikke rom for å justere øvrige driftsrammene med prisvekst. Øvrige
utgifter og inntekter ble videreført med 2021 nivå.
Det er avsatt 2,5 mill kr til å dekke lønnsvekst i 2022 (3,2 % lønnsvekst, jf.
statsbudsjett)
Frie inntekter er beregnet i h.h.t forslag til statsbudsjett 2022.
Netto finanskostnader er beregnet i h.h.t forventet renteutvikling og forslag til eget
investeringsbudsjett.

Frie disponible inntekter (linje 5)
Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 72 prosent av kommunesektorens
samlede inntekter. 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.
Skatteinntektene for Hurdal kommune er anslått til 74,7 mill kr i 2022, inkludert
inntektsutjevning (linje 2). Rammetilskudd er beregnet til 117,6 mill kr (linje 1).
Eiendomsskatt holdes på samme nivå i 2022 og i økonomiplanperioden som 2020 (linje 3).
Hurdal kommune mottar i tillegg integreringstilskudd for flyktninger, samt
rentekompensasjon for omsorgsboliger (linje 4).
Finansutgifter (linje 15)
Minimumsavdrag er beregnet for alle årene i planperioden basert på rådmannens forslag
til investeringer (linje 14). Beregningene baseres på mange usikre faktorer og
forutsetninger, og er dermed ikke eksakte.
På bakgrunn av gjeldende renteforutsetninger, låneopptak og avdragsberegninger, er det
beregnet renteutgifter i økonomiplanperioden (linje 13). Kalkulatoriske renter og
avskrivninger for selvkostområdet er inkludert i de totale renteutgiftene for kommunen.
Renteinntekt er beregnet for innskudd i bank, samt renteinntekt på startlån (linje 10).
Disponering av netto driftsresultat (linje 24)
Den økonomiske situasjonen ansees å være utfordrende og investeringsnivået for
planperioden er høyt. Rådmannen legger derfor stor vekt på nødvendigheten å fortsette å
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bygge opp disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsigbare hendelser, eventuelle
svingninger i norsk økonomi og økte finansutgifter. Det budsjetteres med netto avsetning
på 3,4 mill kr til disposisjonsfond i 2022, og videre oppbygging i økonomiplanperioden.
Hurdal kommune hadde ved utgangen av 2020 et disposisjonsfond som tilsvarer 6,2 % av
driftsinntektene. Målet i økonomiplanperioden er å bygge opp disposisjonsfondet slik at det
tilsvarer minimum 8 % (ca. 20 mill) av driftsinntektene.
Egenkapitaltilskudd til KLP blir ført som utgift i investeringsbudsjettet og finansieres med
overføring fra driftsregnskapet med bruk av disposisjonsfond (linje 18 og 22). Dette er en
utgift kommunen ikke har lov til å finansiere med lån.

Disposisjonsfond 31.12
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond (KLP)

2021

2022

2023

2024

2025

14 124

17 524
4 000
-600

20 774
3 850
-600

20 209
35
-600

23 179
3 570
-600

4.1.2 Bevilgningsoversikt drift spesifisert per virksomhet
Netto overføring til virksomhetene vises i linje 6 i Bevilgningsoversikt drift 1 ledd i forrige
kapittelet.
Rådmann ser behovet for å justere opprinnelige driftsrammen følgende:
Barnevern, tilskudds-stillinger
Private barnehager
Legevakt

2 500 000
-2 060 000
-400 000

Ungdomsklubb

100 000

E&P friluft

300 000

NAV, sosialhjelp

-600 000

Helse, frafall refusjon

660 000

PPT, 1 årsverk

800 000

Kirken

300 000

Lønnsvekst

2 500 000

SUM JUSTERINGER

4 100 000

Øvrige justeringer mellom virksomhetene:
 70% stilling – boligrådgiver- flyttes fra Utvikling og kommunikasjon til Stab og


styring, 0,490 mill kr
Budsjett for friluft flyttes fra Plan og miljø til Eiendom og prosjekt, 0,335 mill kr
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Det er netto driftsramme for hver virksomhet som er bindende ovenfor kommunestyret. Det
innebærer at virksomhet kan omdisponere innenfor rammen så lenge dette ikke binder opp
kommunestyret fremover, og de fastsatte mål og premisser for året oppfylles.
Driftsbudsjettet vedtas på virksomhetsnivå:
Virksomheter

Tall i 1000 kr
Til fordeling drift
10-Stab
20-Oppvekst
30-Helse og omsorg
33-Tilrettelagte tjenester
41-Barnevern
42-NAV
50-Eiendom og prosjekt
60-Plan og miljø
70-Utvikling og kommunikasjon
90-Sentrale reserver

Regnskap
2020

177 295
49 044
42 646
42 474
11 321
7 358
8 162
10 527
4 503
6 491
-5 232

Justert
budsjett
2021

182 531
46 222
41 990
41 221
12 473
7 685
8 206
12 844
5 188
6 702

Utgangs
punkt
budsjett
2022

Justeringer
budsjett
2022

182 431
46 122
41 590
41 221
12 473
7 685
8 206
12 844
5 588
6 702

4 100
-1 970
800
660
2 500
-600
635
-335
-90
2 500

Budsjett
2022

186 531
44 152
42 390
41 881
12 473
10 185
7 606
13 479
5 253
6 612
2 500

Kort begrunnelse for justeringene:
Stab


Reduksjon av tilskudd til private barnehager
- 2,060 mill kr
Det er færre antall barn i private barnehager i 2022 enn i 2021. I tillegg gir mer
effektiv drift av den kommunale barnehagen lavere tilskuddssatser.



Reduksjon av utgifter til legevakt og KØH
- 0,400 mill kr
Avtalen med Eidsvoll kommune om felles legevakt forventes å gi besparelse i f.t
budsjett 2021.



70% stilling – boligrådgiver
Stillingen flyttes fra Utvikling og kommunikasjon til Stab

0,490 mill kr

Oppvekst
 Styrke PPT, 1 årsverk
0,800 mill kr
Behov for å styrke PPT med 1 årsverk på bakgrunn av mengde saker som blir
henvist til tjenesten.
Helse og omsorg
 Frafall refusjon for ressurskrevende bruker

0,660 mill kr

Barnevern
 Barnevernsreformen

2,500 mill kr
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Finansiering av stillinger som frem til 2022 har vært finansiert med tilskudd fra
statsforvalteren. Tilskuddet bortfaller fra 2022 som konsekvens av
barnevernsreformen.
NAV


Reduksjon av sosialhjelp
-0,600 mill kr
Reversering av styrking sosialhjelpsbudsjettet. Det har ikke vært merkbar økning i
utbetalinger av økonomisk sosialhjelp under Covid-19 og antall brukere er stabilt.

Eiendom og prosjekt (E&P)
 Drift av friluftsområdene


0,300 mill kr

Drift av friluftsområdene, overføring fra Plan og miljø
0,335 mill kr
Kommunen har investert og vil investere i oppgradering av friluftsområdene. Av
den grunn er det foreslått å styrke drift av friluftsområdene med 0,3 mill kr. I tillegg
flyttes ansvaret med budsjettmidler fra Plan og miljø til Eiendom og prosjekt, for å
tydeliggjøre hvor ansvaret ligger og unngå at det blir pulverisert.

Plan og miljø
 Drift av friluftsområdene, overføring til E&P

-0,335 mill kr

Utvikling og kommunikasjon


70% stilling
Stillingen flyttes til Stab og styring

-0,490 mill kr



Ungdomsklubb, styrke med 10% stilling
Utvide åpningstid til ungdomsklubb til to kvelder i uken.

0,100 mill kr



Økning av bevilgning til kirken

0,300 mill kr

Sentrale reserver
 Lønnsvekst 2022

2,500 mill kr

Mer detaljert begrunnelse av justeringene og styrkningene, samt mål og premisser som
ligger til grunn for budsjettbevilgningene, er beskrevet i virksomhetenes kapitler, vedlegg 1.
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Investeringsbudsjett 2022 – 2025
4.2.1 Bevilgningsoversikt investeringer 2022-2025

Bevilgningsoversikt - investering § 5-5 1 ledd
Tall i 1000 kr

R 2020

JB 2021

RB 2022

RB 202

RB 2024

RB 2025

FINANSIERINGSBEHOV
1.Investeringer i varige driftsmidler
2.Tilskudd til andres investeringer
3.Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4.Utlån av egne midler
5.Avdrag på lån
6.Sum investeringsutgifter

21 486
1 100
557

57 560
500
600

56 200
1 500
600

189 250
1 250
600

120 000
250
600

29 000
500
600

23 143

58 660

58 300

191 100

120 850

30 100

7.Kompensasjon for merverdiavgift
8.Tilskudd fra andre
9.Salg av varige driftsmidler
10.Salg av finansielle anleggsmidler
11.Utdeling fra selvskaper
12.Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13.Bruk av lån
14.Sum investeringsinntekter

-1 371
-370

-9 671
-500
-900

-2 900
-6 100

-1 700
-3 300

-2 400
-3 300
-1 850

-400
-3 300
-8 020

-45 589
-56 660

-46 700
-55 700

-182 500
-187 500

-110 700
-118 250

-17 780
-29 500

6 334
-6 334
1 843
-1 850
-7

10 534
-10 534

10 000
-10 000

10 000
-10 000

10 000
-10 000

10 000
-10 000

-557
7

-2 000

-600

-600

-600

-600

-2 000

-3 000

-2 000

-2 600

-3 600

-2 600

15.Vidreutlån
16.Bruk av lån til vidreutlån
17.Avdrag av lån til vidreutlån
18.Mottatte avdrag på vidreutlån
19.Netto utgifter vidreutlån
20.Overføring fra drift
21.Avsetninger til bundne investeringsfond
22.Bruk av bundne investeringsfond
23.Avsetninger til ubundne investeringsfond
24.Bruk av ubundne investeringsfond
25.Dekning av tidligere års udekket beløp
26.Sum overføring fra drift og netto avsetninger
27.Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp)

-120
-20 725
-22 586

-549

-2 000

-600

JB – Justert budsjett
RB – Rådmannens budsjettforslag

Investeringsutgifter (linje 6)
Rådmannen legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2022-2025, med en
investeringsramme til varige driftsmidler på 394,450 mill kr (linje 1). Til tross for et høyt
investeringsnivå har rådmannen lagt vekt på å begrense investeringer til tiltak som anses
nødvendige for å ivareta tjenesteproduksjonen og opprettholde og utvikle infrastrukturen
for å tilfredsstille myndighetskrav og tilrettelegge for befolkningsvekst.
Egenkapitaltilskudd til KLP blir ført som utgift i investeringsbudsjettet og finansieres med
overføring fra driftsregnskapet, da dette er en utgift kommunen ikke har lov til å finansiere
med lån (linje 3 og 20).
Rådmannen har funnet rom for å gi tilskudd til kirken for å dekke investeringsbehov som
ble meldt i budsjettprosess (linje 2).
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Investeringsinntekter (linje 14)
Med unntak av midler som er reservert til særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller
avtale med giver regnes alle midler i investeringsregnskapet som frie. All tilgang på frie
midler i investeringsregnskapet vil således anses som felles finansiering av
investeringsporteføljen. Finansieringskildene er derfor ut fra ovenstående ikke knyttet til
spesifikke prosjekter.
Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet,
og brukes i sin helhet til finansiering av årets investeringer (linje 7).
Låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden (linje 13)

I budsjett/økonomiplan for 2022-2025 er det lagt til grunn at låneopptak må gjennomføres i
takt med fremdrift på investeringene. Dette for å sikre tilstrekkelig driftslikviditet gjennom
året. Praksisen med kun å gjennomføre låneopptak til dekning av årets gjennomførte
investeringer videreføres i planperioden.
Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2022 på netto 46,7 mill kr, ekskl. startlån.
Samlet lånegjeld vil øke betydelig i økonomiplanperioden som en følge av høyt
investeringsnivå, som tabellen nedenfor viser. En stor andel av investeringene er imidlertid
innenfor selvkostområder, hvor finanskostnadene vil bli dekket av gebyrinntekter.
Investeringstakt i økonomiplanperioden gir følgende lånebehov:

Tall i 1000
Lånebehov investeringer innen selvkost
Lånebehov ordinære investeringer
Sum lånebehov

Budsjett
Budsjett
Budsjett
forslag
forslag
forslag 2023
2022
2024
25 200
21 500
46 700

165 750
16 750
182 500

93 000
17 700
110 700

Budsjett
forslag
2025
12 000
5 780
17 780

Samlet låneopptak i økonomiplanperioden fordeler seg på selvfinansierende områder og
øvrige investeringer som vist i tabell ovenfor. Av totalt låneopptak for investeringer i
planperioden 357,680 mill kr, utgjør lån til investeringer på VA-området 295,950 mill kr.
Dette utgjør 83 % av totalt låneopptak i perioden.
Bruk av ubundet investeringsfond (linje 24)

Beholdningen i ubundet investeringsfond er avsatte inntekter fra salg av kommunens
eiendommer, og beløper seg til 4,2 mill kr pr. 1.1.2021. I tillegg har rådmann foreslått å
avsette midler fra salg av eiendommer i 2021 til ubundet investeringsfond, jf. sak i
kommunestyret 1.12.2021. For å redusere lånebehovet, foreslår rådmann jevn bruk av
investeringsfondet i økonomiplanperioden som delfinansiering av vedtatte investeringer.
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Boligsosial strategi og bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger.
Hurdal kommune vedtok i april 2021 ny boligsosial strategi med tilhørende handlingsplan.
Strategien viderefører bruk av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, i tillegg til forslag
om en del nye tiltak, som skal bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet.
For å realisere målene satt i vedtatt strategi, har rådmannen innarbeidet følgende tiltak for
økonomiplanperioden:






Startlån – det er budsjettert med årlig ramme på 10 mill kr til startlån (linje 15).
Lånet finansieres som videreutlån fra Husbanken (linje 16)
«Leie til eie» - det er budsjettert med kjøp av 4 boliger årlig til det formålet. Kjøpet
finansieres delvis med tilskudd fra Husbanken (linje 8). Boligene selges etter 3 år
til leietakerne (linje 9).
Utleieboliger til vanskeligstilte – det er budsjettert med kjøp av 2 boliger til formålet.
Kjøpet finansieres delvis med tilskudd fra Husbanken (linje 8).
Tilrettelagte boliger for mennesker med funksjonsnedsettelse – det er budsjettert
med utvidelse av eksisterende boliger med to leiligheter i 2022. Utbygging
finansieres delvis med tilskudd fra Husbanken (linje 8)

Tall i 1000

Tilrettelagte boliger
Kjøp av boliger til utleie og "leie til eie"
Tilskudd tilrettelagte boliger (8)
Tilskudd bolig utleie, "leie til eie" (8)
Salg av boliger "leie til eie" (9)

Budsjett
forslag 2022

Budsjett
forslag 2023

Budsjett
forslag 2024

Budsjett
forslag 2025

6 000
15 000

15 000

15 000

15 000

2 800
3 300

3 300

3 300
1 850

3 300
8 020
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4.2.2 Bevilgningsoversikt investeringer spesifisert per prosjekt
Regnskap Revidert
2020
Budsjett
2021

Prosjekt
801211
801701
801702
801703
801704
801705
801706
801712
801713
801714
801715
801716
801717
801718
801719
801720
801807
801808
801810
801904
801905
801906
801907
801908
801909
801910
801911
801912
801915
801916
801918
811299
81913
1.

Ny brannstasjon
Helsetunet oppgradering utvendig tak / solceller
Utvidelse skole
Nytt oppmålingsutstyr
Aircondition til avdelingene på Helsetunet
Nye arbeidsplasser på NAV
Oppgradering kommunal veg
Kabling IKT Rådhus
Veglys boligområder
Oppgradering friluftområder
Komplettere og utvide ladepkt elbil komm bygg
Tilrettelagte boliger
Streaming av møter
Kommunalt vedlikehold og rehabilitering
Oppgradering kommunal bolig
Rehabilitering Dalheim
Nytt avløpssystem
Utvidelse avløp
Velferdsteknologi helse
Ny vannkilde/reservevann
Oppgradering areal rundt vannbehandlingsanlegget
Utrede omkjøringsledning for Hurdalsjøen hotel
Nytt strømaggregat i vannbehandlingsanlegget.
Utvidelse vann
Vannforsyning stuen
Inntaktsledning Rødtjern
Måler for nødvannsoverløp
Oppgradering pumpestasjoner
Lensmannsvegen-overvann
Fornyelse av ledningsnett
Klokkermoen VL & SP
Kjøp av utleieboliger
Bemannet omsorgsbolig-forprosjekt
Investeringer i varige driftsmidler

2 862
1 700
169
237
514
477

1 000
34 685

1 170

2 500
250
500
150
1 600
250

3 020
619
45
3 119

1 000
175

Budsjett Budsjett
Budsjett
Budsjett
forslag
forslag
forslag
forslag
2022
2023
2024
2025
500
5 000
10 000
1 500

3 500

1 000

1 000

1 000

2 000
1 500

1 000
1 500

1 000

1 000

1 000
10 000
6 000

108 750
6 000

50 000
6 000

6 000

3 000

45 000

31 000

6 000

6 000

6 000

6 000

2 300

15 000

15 000

15 000

15 000

57 560

56 200

189 250

120 000

29 000

1 250
3 000
1 000
500

6 000

200
2 959
2 869

500
5 400
600
300
300
300

-94
1 251
255
314
21 486

JB – Justert budsjett
RB – Rådmannens budsjettforslag

Investeringer innen vann og avløp
Hurdal kommunen er pålagt å gjennomføre en oppgradering av kommunens vann- og
avløpsanlegg etter tilbakemelding fra Fylkesmannen og Mattilsynet. Hensikten er å
tilfredsstille gjeldende myndighetskrav for disse områdene. Den store oppgraderingen
innebærer flere store investeringer innenfor vann- og avløpssektoren. I tillegg er det behov
for å oppgradere og etablere avløps- og vannledningsnett iht. saneringsplan vann og
avløp.
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Øvrige investeringsprosjekter
I økonomiplanperioden er det behov for å oppgradere kommunale veier og veilys i enkelte
områder. Satsningen på å heve standarden på friluftsområdene i kommunen vil bli
videreført. Øvrige prosjekter som det er behov for å synliggjøre i økonomiplanperioden er
utvidelse av tilrettelagte boliger for å imøtekomme behovene, rehabilitering av Dalheim for
å sette bygge i forsvarlig teknisk stand, samt utbedring av lekeapparater ved HUSK.
Ny brannstasjon ble utredet i 2016, denne utredningen ble ikke fulgt opp, og av den grunn
er det behov for å få dette prosjektet inn i perioden.
Når det gjelder investeringsbehov i fm kjøp av kommunale boliger, er dette beskrevet
tidligere i dokumentet og forankret i boligsosial handlingsplan til Hurdal kommune.
Det vises for øvrig til vedlegg 2 for mer detaljert beskrivelse av prosjektene.

