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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 2021- 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. 

Årets budsjettprosess har vært utfordrende med tanke på pandemien som har slått inn 

over oss og som mest sannsynlig vil påvirke utviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt i 

lang tid framover. De framtidige økonomiske rammebetingelsene er usikre noe vi må 

kunne forvente vil vare i flere år. Hurdal kommune styrer derfor mot et trangere 

handlingsrom de neste årene. Økt omstilling, effektivisering og strukturelle endringer vil 

være nødvendig i tiden fremover.  

Budsjettet for 2021 preges i stor grad av koronasituasjonen og det er stor usikkerhet i 

forhold til hvilke konsekvenser dette vil få videre framover. Hurdal kommune har fortsatt 

høy arbeidsledighet i forhold til normalen for kommunen som bl.a. materialiserer seg i 

tapte skatteinntekter. Befolkningsveksten i Hurdal kommune har ikke kommet slik man 

kunne ønsket seg og vi må kunne forvente at den også vil være avhengig av hvor raskt 

arbeidsmarkedet i vår region vil hente seg inn. Det er mange permitterte i forbindelse 

med flyplassen og hotellnæringen i området.  

I 2021 er ikke ekstra bevilgningene som er gitt til kommunene i 2020 i forbindelse med 

koronapandemien videreført. I tillegg vil fylkesmannen holde tilbake en større andel av 

skjønnsmidlene i 2021. Dette medfører at kommunen får mindre i skjønnstilskudd i 2021 

enn i 2020.  

Alle virksomhetene har fått styrket sine rammer med effekten av lønnsoppgjøret og 

driftsbudsjettet er på samme nivå som i 2020. Høstens budsjettprosess har synliggjort at 

kommunen har et stramt, men realistisk budsjett innenfor våre virksomheter. 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.  

For planperioden 2021-2024 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 

For Hurdal kommune er visjonen om bærekraftig utvikling godt etablert i 

kommuneplanen. I praksis handler det om videreutvikling av et levende lokalsamfunn, en 

sunn økonomi og en tydelig miljøprofil. For å nå kommunens visjon og mål må det 

bygges sten på sten.  Kommunen har hatt og har en krevende økonomisk situasjon.  Det 

er fremdeles behov for å tilpasse drift og investeringer til kommunens faktiske 

rammevilkår. Handlingsprogrammet innebærer en tydelig strategi for å bygge fond og 
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soliditet gjennom planperioden. Dette forutsetter prioriteringer med utgangspunkt i 

innbyggernes behov for morgendagens tjenester. Summen av dette ligger til grunn for 

veivalgene i budsjettet for 2021.  

Hurdal kommune har hatt en utfordrende økonomi med inntekter under 

landsgjennomsnittet, økte tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere 

årene vært et overordnet mål å forbedre det økonomiske handlingsrommet, samt 

effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom god økonomistyring av 

tjenestene. Et av omstillingstiltakene som er blitt gjennomført er den nye 

organisasjonsmodellen som trådte i kraft oktober 2019 med en justering våren 2020. 

Målet med denne omstillingen har vært å sikre bedre samhandling og økt 

ressursutnyttelse som på sikt kan bidra til å bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. 

Status i Hurdal kommune nå viser at kommunen er på god vei for å oppnå denne 

målsettingen. 

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.  

Handlingsplanforslaget for 2021-2024 er et krevende forslag. Kombinasjonen av en 

verdensomspennende pandemi som ingen ser konsekvensen av, forventet effektivisering 

fra regjeringen, kommunens befolkningsutvikling, at kommunens inntektsside tilnærmet er 

utnyttet så langt det er politisk ønskelig, samt det faktum at kommunen allerede er svært 

kostnadseffektiv, gjør at det blir krevende å oppnå akseptable netto driftsresultater de 

nærmeste årene. Rådmannen vil derfor gjennom 2021 videreføre den 

virksomhetsstyringen som er innført med mål om å sikre kostnadsbesparende tiltak. En 

sentral tilnærming vil være å innføre nye arbeidsmetoder med fokus på innovasjon og 

digitalisering der dette er mulig.  

Rådmannen gir med denne handlingsplanen politikerne en utfordrende oppgave. Det å 

forene ambisjoner og ønsker med en strammere økonomi, er ikke enkelt. Rådmannen 

ønsker lykke til i arbeidet og har stor tro på at det i denne prosessen vil bli truffet kloke 

politiske valg i Hurdal. 

Rådmann 

Kjetil Kokkim 
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1.2 Rådmannens budsjettgr unnlag

Foreliggend e bud sjettg runnlag er å betrakte som et sa ldert budsjettg runnlag for
formannskapets a rbeid med utarbeid else av innstilling til kommunestyret. I henhold til
kommunelovens §§ 44-45 legger ikke råd mannen fram innstilling i sa ken.

Årsbud sjett 2021 og økonomip lan 2021-2024 b ygger p å følgende:

Drift

1. Bevilgningsoversikt d rift med frie inntekter, finans og avsetninger slik d et
framgår av ved legg 1 vedtas som Hurda l kommunes å rsbud sjett for 2021 med
sum til fordeling virksomhetene på 179,2 mill kr.

2. Netto rammer for virksomhetene fo r 2021 ved tas som vist i nedenstående
tabell, etter justeringer som vist i kap ittel 3.1

3. Det a vsettes 3,5 mill kr til d isposisjonsfond for 2021.

4. Eiend omsskatt økes med 0,5 p romille til 3 for 2021.

5. Overordnet må l for 2021, inklud ert økonomiske ha nd lingsregler, ved ta s som
vist i kap ittel 2.6 og 2.7.

6. Bud sjettforslaget for 2021 ved tas med følgende prognose for må lta ll for d e
økonomiske hand lingsreg lene i økonomip la n p eriode:

7. Beta lingssatsene for kommuna le varer og tjenester for 2021 reguleres som vist i
ved legg 6 og 7.

Virksomheter 2021 Budsjett
2021

Budsjett
2022

Budsjett
2023

Budsjett
2024

179 200 183 107 188 754 194 573
10 St ab 45 144 46 538 48 021 49 549
20 Oppvekst 40 747 41 950 43 229 44 547
30 Helse og omsorg 39 696 40 874 42 129 43 423
33 Tilret t elagt e t jenest er 11 360 11 701 12 064 12 438
41 Barnevern 7 655 7 884 8 129 8 381
42 NAV 8 186 8 432 8 693 8 963
50 Eiendom og prosjekt 12 809 13 171 13 557 13 955
60 Plan og miljø 5 543 5 683 5 831 5 984
70 Ut vikling og kommunikasjon 6 661 6 874 7 101 7 335
90 Sent rale reserver (lønnsvekst ) 1 400

3. Jf. PS 20/110 reduseres 
avsetting til disposisjonsfond til 
2,27 mill kr 
4. Jf. PS 20/110 beholdes 
eiendomsskatten på 2,5 promille 
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8. Ord fører g is fullmakt til å d isponere mid ler til mind re gaver og p åskjønnelser på
til sammen 50 000 kr.

Investeringer

9. For 2021 ved tas en investeringsramme p å brutto 57,385 mill kr. Av d ette utg jør
selvfinansierend e prosjekter 19,5 mill kr.

Investeringsb ud sjettet ved tas pr. p rosjekt. Investeringsprosjektene er spesifisert i
bevilgningsoversikt investeringer i ved legg 3.

Bruttoinvesteringene for økonomip la np eriod en 2021-2024 er som følger:

10. For 2021 ved tas opptak a v lån til utlån(sta rtlån) på 5 mill kr. For perioden 2022-
2024 er d et lag t opp til tilsvarende årlig utlån.

11. Egenkap ita ltilskudd KLP finansieres med bruk av d isposisjonsfond , 0,6 mill kr

12. For 2021 ved tas op p låning inntil 47,9 mill kr:

Hurda l, november 2020

Kjetil Kokkim
Rå dmann

Prosjekt Forslag
budsjett
2021 inkl.
overført

2020

Selvkostområde - VA 19 500
Øvrige prosjekter 37 885
Brutto investeringer 57 385
Utl ån fra Husbanke n 5 000
Brutto finansieringsbehov 62 385
Kompe nsasjon for me rve rdi avgi ft -9 471
Brutto lånebehov, inkl.startlån 52 914
Innl ån fra Husbanke n -5 000
SUM lånefinansiering, inntil 47 914

Tilleggspunkt PS 20/110: 
Det settes av 30 000 kr til disposisjon til 
ungdomsrådet. Dette dekkes ved at avsetting til 
disposisjonsfond reduseres tilsvarende
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2 Overordnede mål og rammer

2.1 Befolkningsutvikl ingen

Demografi og befolkningsvekst
Hurda l kommune har d e siste å rene jobb et innovativt og fremtidsrettet fo r å legge til
rette for befolkningsvekst. Den 24.oktober 2018 b le områd ep lanen for Hurd a l sentrum
behand let, og visjonen om å skap e en bæ rekra ftig , urban landsby kan utvikle og
ma teria lisere seg.

Fra oktober 2017 b le kollektivtilbud et i Hurda l styrket, og d et er nå mulig å reise
kollektivt fra Hurda l sentrum til Oslo sentrum på 60 min. Dette er en viktig bo -og
levekva litet som også fo rventes å g i positivt effekt på tilflytting og utvikling i Hurda l.

SSB sine prognoser viser befolkningsvekst på g jennomsnittlig 34 innb yggere per å r i
p lanperiod en, jf. d iagram und er.
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Diagrammet over viser høy vekst i anta ll e ld re over 67 år i Hurd a l. Vi vet a t eld re ska l
bo lengre hjemme, og har b ehov for and re type tjenester enn d et som kommunen
tilbyr i da g . Forebygg ing , nye hjelp emid ler og , d ig ita le løsninger er kjennetegn på
tjenester kommunen må ha økt fokus p å og legge til rette for. Sp esielt vil boliger i
sentrum g i økt livskva litet i form av økt sosia lisering , nettverk, d agtilbud og næ rhet til
servic etilb ud for eldre. Dette vil føre til a t e ld re kan b o lengre hjemme. Med Hurd a ls
bo ligpriser tilsier dette a t det bør bygges små og rimelige enheter slik a t eld re med
bo liger spred t beliggende i Hurda l har økonomisk mulighet til å kjøp e le ilighet i
sentrum. Dette vil dessuten frigjøre større enheter til ba rnefamilier som ønsker å
bosette seg.

2.2 Organiser ing og styr ing

Administra tivt er kommunen organisert etter en to-nivå-modell. Kommunestyret
d elegerer mynd ighet til rå dmannen med rett til å videredelegere. Råd mannen
d elegerer mynd ighet vid ere til stab sleder og virksomhetsled ere .

Det er viktig med en godt led et og effektivt organisert kommune der
orga nisasjonsstrukturen eva lueres fortløpende med sikte på videreutvikling og
effektivisering av en bruker- og innb yggerrettet tjenesteprod uksjon. Kommunen ska l
ha en tydelig organisasjonsstruktur med få ledernivåer som gir lett tilga ng til det
kommuna le tjenestetilbud og en effektiv ressursutnyttelse. Beslutninger ska l tas så
næ r brukeren som mulig . Organisasjonen ska l ha omstillingsevne til å møte
brukerbehov og sa mfunnsmessig utvikling . Innbyggerne ska l opp leve en kommune
som legger til rette for trygghet, likeverd , åp enhet, tillit og d ia log .

Fig. 2.2.1 Organisasjonskart Hurdal kommune
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Medarbeiderskap og ledelse 

I tråd med Hurdal kommunes arbeidsgiverpolitikk, vedtatt i Kommunestyret i 2017, 

skal medarbeidere og ledere jobbe sammen slik at Hurdal kommune oppleves som 

en attraktiv arbeidsgiver som er innovativ, dynamisk og lærende. Det krever at både 

ledere og medarbeidere har fokus på arbeidsoppgavene, kollegaene, 

organisasjonen og omgivelsene. Medarbeidere og ledere må være endrings- og 

omstillingsvillige og møte nye utfordringer med en løsningsorientert tilnærming. 

Sammen med brukerne og innbyggerne skal det skapes en kultur for utvikling og 

nyskaping, hvor ulike prosesser skal være preget av kommunikasjon, involvering, tillit 

og medvirkning.  

I 2018 ble det etablert en lederplattform med felles lederprinsipper som skal utøves 

innenfor en felles lederkultur, hvor verdigrunnlaget er tydelig for de vi skal lede. I 

tillegg å styrke vår evne til omstilling, endring og fornyelse, jfr. figur 2.2.2:  

 

Fig. 2.2.2 Lederplattform i Hurdal kommune 

Kommunen gjennomførte i 2020, for andre gang, arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor 

som er et utviklingsverktøy for utvikling av lederskap og medarbeiderskap, utviklet på 

oppdrag fra KS. Sammenlignet med tall for 2018, har kommunen økt score på 

bortimot samtlige faktorer. Sammenlignet med landssnittet for øvrige kommuner i 

Norge, har vi lik eller høyere score på ni av ti faktorer.  

De ulike virksomhetene bearbeider resultater og jobber videre med tiltak. Figur under 

viser resultater for Hurdal kommune samlet i henholdsvis 2020 og 2018, samt 

sammenlignet med snittet av alle som har gjennomført undersøkelsen i Norge.  
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Fig. 2.2.3 Hurdal kommune – resultater 10-faktor 2020 

Sykefravær 

Hurdal kommune har i senere år ikke hatt høyt sykefravær sammenlignet med andre 

kommuner i vår region. I 2. tertial 2020 ser vi imidlertid en økning sammenlignet med 

tilsvarende periode i 2019. Det er likevel variasjoner mellom avdelinger. Det er grunn 

til å tro at Covid -19 har bidratt til å øke sykefraværet i denne perioden.   

 
Fig. 2.2.4 Utvikling i det totale sykefraværet for Hurdal kommune 2017-2020 

 
Fig. 2.2.5 Utvikling i sykefraværet pr. virksomhet i Hurdal kommune 2019-2020 

Årsak og tiltak 

Det totale sykefraværet ble redusert med 1,3 % fra 2018 til 2019.  

I tillegg til løpende sykefraværsoppfølging, jobbes det kontinuerlig med avklaring av 

arbeidstakere som står uavklarte i sin stillingshjemmel etter lang tids sykefravær (over 

ett år). Ledige stillinger kan enten lyses ut som vakanser og/eller flere deltidsstillinger 

kan slås sammen til flere heltidsstillinger.   

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 

Faktor Hurdal 

2018

Hurdal 

2020

Landet 

2020

Indre motivasjon 4,2 4,4 4,2

Mestringstro 4,4 4,4 4,4

Autonomi 4,3 4,4 4,3

Bruk av kompetanse 4,1 4,2 4,2

Mestringsorientert ledelse 3,9 4 4

Rolleklarhet 4,2 4,2 4,3

Relevant kompetanseutvikling 3,4 3,7 3,7

Fleksibilitetsvilje 4,4 4,5 4,4

Mestringsklima 3,7 4,1 4,1

Prososial motivasjon 4,7 4,8 4,7

2017 2018 2019 2020

1.tert. 7,4 8,6 10,7 10,1

2.tert. 5,5 8,0 4,2 7,2

3.tert. 6,7 10,2 8,1

Gjennomsnitt 6,5 8,9 7,6

Avdeling                                                                                      1 tert. 

2019

2 tert. 

2019

3 tert. 

2019

Totalt 

2019

1 tert. 

2020

2 tert. 

2020

10 Administrasjon 9,4 7,3 17,7 8,5 3,5 21,9

10 Utvikling og kommunikasjon 6,5 13,3 2,1 1,8 2,0 2,7

21 Hurdal barnehage 1,5 3 5,8 3,2 12,4 5,5

22 HUSK 7,8 2,7 8,7 6,4 11,2 6,1

31 Heldøgnsomsorg 10,8 6,5 5,6 7,6 9,0 9,7

32 Hjemmebaserte tjenester 15,3 6,3 21,9 14,9 19,4 7,6

33 Tilrettelagte tjenester 10,5 7,0 9,0 8,8 12,1 10,9

41 Barnevern 43,4 5,2 3,6 19 5,9 2,1

42 NAV 21,1 11,6 9,2 14,1 12,8 23,3

50 Eiendomsforvaltning og prosjekt 5,6 1,4 2,8 3,2 4,2 4,2

60 Plan og miljø 0,0 0,0 0,9 0,3 7,2 13,3

Hurdal kommune 10 4,6 8,1 7,6 10,1 7,2
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fokus på fornyelse og innovasjon. Medarbeiderne og lederne har et felles ansvar for 

arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet.  

Rekruttering 

Rekruttering av riktige medarbeidere til riktige oppgaver er viktig for å opprettholde 

leveranse av alle lovpålagte tjenester i kommunen.  

Et tradisjonelt sett rikt jobbsøkermarked i vår region, har nå endret seg til å bli en 

region preget av stor andel permitterte og arbeidsledige etter utbruddet av Covid -

19. Det er merkbar konkurranse om å rekruttere enkelte yrkesgrupper, bl.a. 

sykepleiere. Men vi opplever å få godt kvalifiserte søkere både til lederstillinger, 

fagstillinger m.fl.  

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.  

Det pågår et arbeid for å utvikle heltidskultur for medarbeiderne som jobber innenfor 

helse i kommunen. I tillegg til at dette vil gi bedre forutsigbarhet, kvalitet og 

kontinuitet for brukerne og medarbeiderne, vil det gjøre kommunen mer attraktiv 

som arbeidsgiver for fremtidens arbeidstakere. Hvor store rekrutteringsutfordringene 

blir, henger også sammen med kommunens evne til å beholde og utvikle egne 

medarbeidere.  

Inntak av lærlinger og det å føre disse fram til fagbrev er sentralt i 

rekrutteringsarbeidet. 

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. I takt med at samfunnet endres må også kommunen 

finne nye og bedre måter å jobbe på.  

2.3 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 organisert et 

rådmannsutvalg 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.  
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Hurda l kommune er tilknyttet følgende interkommuna le selska per og
samarb eidsavta ler:

Aksjeselskap (AS):
Øvre Romerike Industriservic e AS (ØRI)
Orb it Arena

Interkommunale selskaper (IKS):
Romerike revisjon IKS
Viken kontrollutva lgssekretaria t IKS
Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB)
Romerike Øst 110-sentra l IKS
Øvre Romerike avfa llsselskap IKS
Vannområd e Hurda lsva ssdraget Vorma IKS
Romerike Krisesenter IKS

Interkommunalt samarbeid:
Dig ita le Gardemoen IS (DGI)

Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen:
Øvre Romerike interkommuna le innkjøpssa ma rbeid (ØRIK) – Ullensaker
Voksenopp læ ring – Ullensa ker
Byggesakskontroll – Ullensaker
Legevakt, Kommunal øyeb likkelig hjelp – Ullensa ker
Sa mhand lingskoord inator - Ullensaker
Ba rnevernsva kt – Nedre Romerike
Miljørettet helsevern – Na nnestad
Kommuneoverlege – Eidsvoll
Innfordring - Eidsvoll
Reg ionrådskoord ina tor – Hurda l

2.4 Styr ingssystem

Hand lingsprogrammet a ng ir sa mmenhengen mellom p lanprogra mmet for p erioden
frem til 2030 og kommunens kortsiktige p la ner for perioden 2021-2024, hvor
å rsbudsjett 2021 og økonomip lan 2021-2024 inngå r.

Bud sjett og økonomip lan viser kommunens mål, p rio riteringer og sa tsninger for d en
kommend e period en.
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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. 

2.5 Overordnede mål for planperioden 

2.5.1 Visjon 

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

satsningsområder.  

Hurdal kommunes visjon er  

«Samarbeid skaper utvikling og trivsel» 

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» 

2.5.2 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 
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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.  

2.6 Overordnede mål for økonomiplanperiode 

2.6.1 Dialog, medvirkning og frivillighet 

Vi mener at dialog, medvirkning og frivillighet er viktig for å nå disse målene.  

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 

samskapning. 

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 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.  

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. 

2.6.2 Digitalisering og innovasjon 

Våre innbyggeres behov er i stadig utvikling, og det samme er forventningene til oss 

fra næringsliv og myndigheter. For å møte behov og forventninger må vi ta et 

Utenfra-inn perspektiv og benytte mulighetene vi har til å innovere og skape verdi for 

våre innbyggere, næringslivet og ansatte. Teknologi og digitalisering er en slik 

mulighet. 

For oss handler innovasjon om noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort. 

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  
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• Ledelsen i kommunen er stolte av digitaliseringsarbeidet i kommunen og ser 

hvordan digitalisering bidrar til en mer effektiv drift 

• Myndighetene er trygge på at innbyggerne i Hurdal kommune mottar 

tjenester av god kvalitet og at personvern ivaretas i henhold til gjeldende 

lovverk 

Med støtte fra DGI gjennomfører vi en rekke digitaliseringsprosjekter i Hurdal 

kommune, de prosjektene vi vil fokusere ekstra på fremover er vist i oversikten under.  

Digitaliseringsaktiviteter i Hurdal kommune 

Virksomhet Prosjekter/ drift Oppstart 

Oppvekst 1:1 skole Q3-20 

Oppvekst og 

Barnevern 

Videokonsultasjon Q3-20 

Helse og omsorg Medisindispensere Q3-20 

Alle Arkiv- og saksbehandlings-løsningen Websak Q4-20 

Alle Kvalitetssystemet TQM Q4-20 

Helse og omsorg Velferdsteknologi applikasjonen SmartMed Q1-21 

Alle Samhandlingsløsningen Microsoft 365 Q2-21 

Helse og omsorg Velferdsteknologiløsningen SmartVakt felt 2021 

Økt utnyttelse i 

drift 

Helse og omsorg Velferdsteknologiløsningen SmartVakt institusjon 2021 

Økt utnyttelse i 

drift 

1:1 skole 

Høsten 2020 fikk alle elever utlevert enten en iPad (1 til 4 klasse) eller en PC (5 til 10 

klasse). Disse er nå i daglig bruk og fremover vil fokus være på den pedagogiske 

bruken for å øke læringsutbytte for elevene. 

Videokonsultasjon 

Høsten 2020 lanserte vi en applikasjon for Videokonsultasjoner for Helsestasjonen og 

Barnevernstjenesten. Dette er et av tiltakene for å opprettholde tjenestene til våre 

innbyggere som utfordres på grunn av COVID-19. Denne applikasjonen gjør det 

mulig for innbyggere og ansatte å ha trygge videomøter der innbyggerne selv kan 

gjøre timebestillinger. De kan også velge å møte opp i et digitalt venterom for rask 

kontakt med tjenestene våre ved behov. 

Medisindispensere 

I november 2020 ga vi våre innbyggere et tilbud om bruk av digitale 

medisindispensere. Disse medisindispenserne inneholder medisiner for 2 uker og gir 

påminnelser til innbyggeren når medisinene skal tas. Hvis medisinene ikke tas til tiden 

som er avtalt sender løsningen et varsel til hjemmetjenesten som kan ringe opp og 

undersøke hvorfor medisinen ikke er tatt. Dette mener vi vil skape økt trygghet og 

frihet for innbyggere, pårørende og ansatte. 
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Arkiv- og saksbehandlingsløsningen WebSak 

I november 2020 gikk vi over til ny arkiv- og saksbehandlingsløsning, vi gikk fra ePhorte 

til WebSak. Dette vil gi enklere og raskere saksbehandling for innbyggere og 

næringslivet samt effektivisering av saksbehandlingsprosessene internt i kommunen. 

Kvalitetssystemet TQM 

I desember 2020 innfører vi et nytt kvalitetssystem i Hurdal kommune. I denne 

løsningen ligger prosedyrene som alle tjenester skal følge knyttet til sin 

tjenesteutøvelse. Det er også i denne løsningen vi registrerer uønskede hendelser og 

avvik som skal benyttes til å utvikle våre tjenester videre. 

Velferdsteknologi applikasjonen SmartMed 

Våren 2021 ønsker vi å innføre applikasjonen SmartMed. SmartMed vil være en del 

av vår velferdsteknologiske løsning SmartVakt felt for hjemmetjenesten. Den gir 

ansatte tilgang til innbyggernes journal og de oppgaver som er registrert der i 

forbindelse med hjemmebesøk. Vi tror dette vil støtte utviklingen av god kvalitet i 

tjenestene til innbyggerne og effektivisere driften. 

Samhandlingsløsningen Microsoft 365 

Sommeren 2021 ønsker vi å innføre Microsoft 365 til alle våre ansatte. Planleggingen 

av implementering er nå i gang igjen og skal opp til beslutning i Rådmannsforum 

desember 2020. 

Velferdsteknologiløsningen SmartVakt felt 

I 2021 vil vi ha et økt fokus på god bruk av velferdsteknologi innenfor Helse og 

omsorg. Gjennom SmartVakt felt leverer vi nå mobile trygghetsalarmer og 

elektroniske låser til våre innbyggere. Alle ansatte har en smarttelefon der de kan ta i 

mot varsler, hente informasjon og kommunisere med hverandre. 

Velferdsteknologiløsningen SmartVakt institusjon 

I 2021 vil vi ha et økt fokus på god bruk av velferdsteknologi innenfor Helse og 

omsorg. Gjennom SmartVakt institusjon har beboere og ansatte fått støtte av et 

moderne pasientvarslingssystem i hverdagen. I denne løsningen kan blant annet 

beboerne varsle om behov for hjelp og de ansatte får umiddelbart opp varselet 

med informasjon om hvor beboeren er og kan raskt bistå. Løsningen gir også varsel 

når en beboer beveger seg inn/ ut av et område hvor det kan oppstå uønskede 

hendelser. Alle ansatte har en smarttelefon der de kan ta i mot varsler, hente 

informasjon og kommunisere med hverandre. 

2.6.3 Tidlig innsats  

Tidlig innsats er en investering i innbyggeres helse og utvikling som forebygger uhelse. 

Tidlig innsats er en strategi som har vært mye omtalt i faglige anbefalinger, politiske 

ønsker og lovverk som regulerer de hjelpetjenestene kommunen skal tilby 

innbyggerne, enten det er i barndom eller voksenliv.  

Oppvekst 

For oppvekstområdet gir stortingsmelding 6 fra 2020 «Tett på - Tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» klare innspill til et tettere 

tverrfaglig samarbeid rundt barn i barnehage og skole for at laget rundt barna skal 

ha bred kompetanse og mulighet for godt tilpassede tiltak. I Hurdal er det etablert 
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fagforum på skolen, et tverrfaglig forum hvor lærere kan ta opp en utfordring og få 

hjelp til å forstå og utforme gode tiltak for sitt videre arbeid med elevene. Det er 

planlagt å etablere et tilsvarende forum for barnehagepersonell. For familiene i 

Hurdal planlegger vi å starte opp et tverrfaglig innsatsteam som foreldre kan ta 

kontakt med når de bekymrer seg for barnet sitt. Teamet er tverrfaglig sammensatt 

og har som mål å samarbeide med foreldre om gode tiltak som kan settes i gang 

raskt. Både fagforumene og tidlig innsatsteam rår over tiltak som skal gi barna god 

utviklingsstøtte. Tiltakene skal forebygge skjevutvikling, ved å intervenere tidlig heller 

enn å «vente og se».  

Helse og omsorg 

Tidlig innsats hindrer at sykdommer forverrer seg, og at helseplager vokser seg store 

og gjør det vanskelig å mestre hverdagen. Derfor er gode helsetjenester en viktig del 

av den nye reformen for eldre, jf. stortingsmelding 15 «Leve hele livet». 

Hverdagsrehabilitering er en tjeneste som er godt etablert i kommunen og som vi vil 

fortsette å ha fokus på. For både sykehjemmet og hjemmesykepleien har proACT 

med tidlig oppdagelse av forverret tilstand vært et stort prosjekt og vi jobber for å 

integrere det gjennom alle tjenestene. Helse og omsorg vil jobbe videre med de 

allerede etablerte tiltakene samt at vi vil ha fokus på tildeling av tjenester slik at tiltak 

kan iverksettes tidlig.  

I sin utvidede form er derfor tidlig innsats også mekanismene for å gjenkjenne behov 

for ekstra støtte og kapasiteten til raskt å kunne tilby tiltak av god kvalitet. På den 

måten er både arbeidet med revidering/etablering av rutiner til kvalitetssystemet 

TQM og arbeidet med en strategisk kompetanseplan i kommunen en del av 

arbeidet med tidlig innsats.  

2.6.4 Strategisk kompetanseutvikling  

Strategisk kompetanseutvikling krever styring og ledelse for å sikre kommunen og den 

enkelte medarbeiders nødvendig 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.  
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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.  

For å sikre at Hurdal kommune sin helsetjeneste er bærekraftig er det behov for faglig 

omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige 

tilnærminger. Målet for 2021 er å utarbeide en langsiktig plan som sikrer at vi utvikler 

oss og bidrar til at vi har den nødvendige kompetansen til å møte fremtidige 

utfordringer på en god og sikker måte. 

2.7 Økonomiske handlingsregler 

Økonomisk handlingsevne handler om å sikre et godt tjenestetilbud og at 

kommunestyret kan utøve lokal politikk. 

I budsjettet 2020/økonomiplan 2020-2023 ble det 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 

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 brutto driftsinntekter (skatteinntekter, 

rammetilskudd, øremerkede tilskudd, gebyrer, salgs- og leieinntekter). Det er altså et 

uttrykk for forholdet mellom kommunens langsiktige gjeld og ordinære inntekter.  

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

Større grad økonomisk handlingsrom over 2 mindre enn 65 større enn 8
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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.  

Disposisjonsfond 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan disponeres som finansiering både i 

drifts- og investeringsregnskapet.  

2.8 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 ikke vært innrettet 

med de 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.  

Figuren under viser utvikling av finansielle måltall i perioden 2016-2019, samt estimert 

prognose for 2020 

 

For planperioden 2021-2024 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. Finanskostnader knyttet til investeringene innenfor 

VAR-sektoren belastes kommunens innbyggere ved økning av kommunale avgifter, 

og påvirker derfor ikke kommunens økonomi i like stor grad som de ordinære 

investeringene. 

Rådmannen ser den økonomiske situasjonen i økonomiplanperioden som svært 

krevende, og kommunen vil ikke være i stand til å innfri vedtatte finansielle 

indikatorer. Rådmannen anbefaler derfor å øke inntektspotensialet ved å øke 

eiendomsskatt med 0,5 promille. Dette vil styrke finansielle målindikatorer i løpet av 

økonomiplanperioden. Målet om økt fondsavsetning prioriteres i planperioden og er 

innarbeidet i budsjettgrunnlaget. 

Budsjettforslaget utarbeidet med følgende prognose for måltall for de økonomiske 

handlingsreglene: 

2016 2017 2018 2019 2020

Netto driftsresultat 0,4 3 3,4 -3,5 1,4

Gjeldsnivå 107 103 98 98 90

Disposisjonsfond 2,6 4,1 6,8 3 3,3
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Budsjettforslaget for 2021 viser moderat økonomisk handlingsrom i planperioden. Høy 

gjeldsgrad som øker ytterligere i planperioden, skyldes store investeringer i vann og 

avløpssystemer. Tabellen under viser 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. 

 

Ved salderingen av dette budsjettgrunnlaget har rådmannen funnet rom for å 

budsjettere med en avsetning til disposisjonsfond på 3,5 mill kr.  

2.9 Rammebetingelser  

2.9.1 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. 

2.9.2 Statlige rammebetingelser 

Handlingsprogrammet med tilhørende økonomiplan er basert på regjeringens 

statsbudsjett (St.prp. 1) fremlagt 8. oktober.  

Under er det gitt kort gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 

og de føringer dette legger for kommunenes rammebetingelser. Vi gjør oppmerksom 

på at vi ikke tar 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. 

2.9.2.1 Deflator  

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2021er anslått til 2,7 %.  

Lønnsveksten er anslått til 2,2 %. 

Finansielle måltall 2021 2022 2023 2024

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 4,7 % 5,5 % 6,6 % 7,8 %

Driftsresultat i % av driftsinntekter 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,7 %

Gjeld i % av driftsinntekter 121 % 176 % 217 % 211 %

Finansielle måltall 2021 2022 2023 2024

Gjeldsgrad ekskl. VA lån 94 % 90 % 85 % 80 %
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Defla tor har to funksjoner:
Historisk beregning av faktisk rea lvekst (regnska ps defla tor)
Kompensasjon fo r anslå tt p ris- og lønnsvekst i sta tsbud sjettet (b udsjettd efla tor)

2.9.2.2 Skattøren 2021

Det er langvarig p raksis for a t ska ttørene fa stsettes med sikte på a t ska tteinntektene
ska l utgjøre 40 p st. av kommunenes sa mlede inntekter. Forsla g til kommuna le og
fylkeskommunale ska ttører for 2021 er fremmet i Prop . 1 LS (2020–2021) Ska tter,
avg ifter og toll 2021. Den kommuna le ska ttøren foreslå s økt med 1,05 p rosentpoeng
til 12,15 pst. Dette be tyr a t and elen kommunene få r av tota le ska tteinntekter øker.

Den forholdsvis sterke økningen i ska ttøren skyldes b lant annet a t veksten i
inntektsska tt til kommunesektoren a nslå s å b li lavere enn 40 % før endring av
ska ttøren. Dette skyldes b lant a nnet rela tivt lav lønnsvekst og en betyd elig
ned justering av a nslaget p å ska tt fra utbytte for 2020, som i stor g rad få r bokført
virkning i 2021.

2.9.2.3 Fr ie inntekter

Reg jeringen foreslå r a t veksten i frie inntekter på 2 mrd . kroner for sektoren sa mlet
sett. For kommunene utg jør veksten 1,6 mrd . kroner.

Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslå tte
merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske
beregningsutva lg for kommuna l og fylkeskommuna l økonomi (TBU) viser merutg ifter
for kommunesektoren i 2021 på 1,4 mrd . kroner som følge av den demogra fiske
utviklingen. Av dette er det a nslå tt a t om la g 1,1 mrd . kroner må finansieres innenfor
veksten i frie inntekter. De anslå tte merutgiftene er et uttrykk fo r hva det vil koste å
op prettholde tjenestetilbud et i b lant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten
med uendret standard og produktivitet i tjenestene.

Med en kommuna l defla tor for 2021 beregnet til 2,7 % har flere kommuner en
rea lned ga ng. Årsak til ulik utvikling er demogra fiske endringer og utslag g jennom
kostnad snøkler, end ringer i kostna dsnøkler jf. Grunnskoled elen, endringer i
veksttilskudd og a ndre regiona l politiske tilskudd .

Anslag frie inntekter fo r Hurda l kommune er 183,5 mill kr. Veksten i frie inntekter er
regnet fra anslag på regnskap for 2020 i sta tsb udsjettet 2021. Siden vi ikke kjenner d e
end elige ska tteinntektene fo r 2021 før i januar 2022, er d et g jort et anslag på hvor
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store ska tteinntektene for 2021 vil væ re. Det p resiseres derfor a t det ang itte nivået på
frie inntekter er et a nsla g .
Dette anslaget på frie inntekter innebæ rer en nominell vekst for Hurda l kommune fra
2020 til 2021 på 1,8 %. I samme periode er a nslå tt landsg jennomsnittlig vekst på 3 %
og 3,5 % for kommunene i Viken.

Dette er eksklusivt eiend omsskatt. Bildet und er viser a t økning i 2021 dekker kun 30 %
av forventet p ris- og lønnsvekst.

2.9.2.4 Eiendomsskatt

Reg jeringen foreslå r a t ma ksima l eiend omsska ttesa ts for bolig og fritidsbolig
reduseres fra 5 til 4 p romille fra 2021.

2.9.2.5 Skjønnsmidler for Oslo og Viken

Kommunene i Oslo og Viken er tildelt 121 millioner kroner for 2021, noe som
innebæ rer en nedgang på 11 millioner kroner fra 2020. Innevæ rende å r ha r væ rt og
er utfordrend e år for kommunene. Det er derfor b esluttet å holde tilb ake en større
a ndel av skjønnsmid lene for 2021, slik a t vi kan følge utviklingen tett for d e mest
utsa tte kommunene.

I nnbygger ta l l es t. 01.01.2021 2866
Defl a tor 2,7 %

Frie innt ekt er, est imert 2021
Ra mmeti l s kudd 116 000 000
Ska tt 67 500 000

183 500 000
2020: 182 000 000

økni ng: 1 500 000
Pr i s og l ønns veks t: 4 800 600
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Av rammen på 121 millioner kroner: 

 80,6 millioner er fordelt gjennom statsbudsjettet for 2021 

 40,4 millioner holdes tilbake til senere fordeling i 2021 

Av fordelte skjønnsmidler er det tildelt 1 mill kr til Hurdal kommune. 

De tilbakeholdte midlene skal brukes til kommunale innovasjons- og fornyings 

prosjekter og til uforutsette hendelser som måtte oppstå i løpet av året.  

Det vil bli sendt ut et eget brev til alle våre kommuner om når og hvordan midlene 

kan søkes. Dette gjelder både prosjektskjønn og uforutsette utgifter. 

2.9.2.6 Aktuelle saker av betydning for kommunen 

Delkostnadsnøkkelen for grunnskole i inntektssystemet for kommunene 

Fra og med 2021 gjøres det en endring i delkostnadsnøkkelen for grunnskole for å ta 

hensyn til innføringen av normen, jf. forslag i Prop. 105 S (2019–2020) 

Kommuneproposisjonen 2021. I 2021 vil halvparten av midlene som ble lagt inn i 

rammetilskuddet til økt lærertetthet fordeles etter den reviderte 

delkostnadsnøkkelen, mens de resterende 50 pst. fortsatt blir gitt en særskilt fordeling. 

Fra og med 2022 blir også de resterende midlene fordelt etter de ordinære kriteriene 

i inntektssystemet. 

Ressurskrevende tjenester 

Innslagspunktet foreslås økt til 1 430 000 kroner. Dette er en økning ut over det som 

følger av anslått lønnsvekst for 2020 på 46 000 kroner. 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn – helårseffekt av endring i 2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal 

ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 

2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 

2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles 

etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) 

for Kunnskapsdepartementet.  

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3.–4. trinn  

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til 

også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon økes 

rammetilskuddet i 2021 med 25 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen 

for grunnskole. Helårseffekten er på 60 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 

(2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  

 

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn – helårseffekt av endring i 

2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre gratis SFO 

for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn fra skoleåret 2020/ 2021. Kommunene 
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ble kompensert ved en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner. Tiltaket får 

helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med ytterligere 30,2 mill. kroner 

som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se nærmere omtale i Prop. 1 

S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet.  

 

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten – helårseffekt av 

endring i 2020  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å overføre 

skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020, og 

rammetilskuddet ble redusert med 644,4 mill. kroner. I lys av den pågående 

situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset ble imidlertid overføringen 

utsatt til 1. november 2020. Som følge av dette ble rammetilskuddet økt med 460,3 

mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Overføringen får helårseffekt i 2021, og 

derfor reduseres rammetilskuddet med 945,5 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 

1 LS (2020– 2021) Skatter, avgifter og toll 2021.  

 

Tilskudd til fastleger – helårseffekt av endringer i 2020  

Det ble fra 1. mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet for fastleger samt et 

grunntilskudd til fastleger med få listeinnbyggere. Som kompensasjon for de to 

endringene ble rammetilskuddet i revidert nasjonalbudsjett 2020 økt med 266,6 mill. 

kroner. Av dette er 66,6 mill. kroner korrigert ut av rammetilskuddet sammen med 

andre ekstraordinære bevilgninger i 2020 knyttet til virusutbruddet (jf. første rad i 

tabell 6.21). Endringene får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet økes derfor med 

194,6 mill. kroner utover korrigert RNB-nivå. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) 

for Helse- og omsorgsdepartementet. 2020–2021 Prop. 1 S 203 Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. 

 

Stine Sofies barnehagepakke  

Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019– 2020) og Prop. 127 S (2019–2020), jf. 

Innst. 360 S (2019–2020), ble det overført 2,5 mill. kroner fra rammetilskuddet til tiltaket 

Stine Sofies barnehagepakke på kap. 231, post 21 på Kunnskapsdepartementets 

budsjett. Dette var et engangstrekk i 2020, og rammetilskuddet økes derfor med 2,6 

mill. kroner i 2021. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Regulering av barnehagemiljø m.m. – helårseffekt av endring i 2020  

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble rammetilskuddet økt 

med 5 mill. kroner i tilknytning til forslag om regulering av barnehagemiljø i Prop. 96 L 

(2019–2020). Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med 

ytterligere 4,9 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

barnehage. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Kunnskapsdepartementet.  
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Tilskudd til tros- og livssynssamfunn  

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L 

(2019– 2020). Den nye loven vil gjelde fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten 

overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 

utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og 

kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en 

besparelse for kommunene på 467,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres 

tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Se nærmere omtale i 

Prop. 1 S (2020–2021) for Barne- og familiedepartementet.  

 

Utvidet aldersgrense for rett til ettervern i barnevernet  

Ved behandlingen av Prop. 84 L (2019–2020) sluttet Stortinget seg til å utvide 

aldersgrensen for rett til ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Som kompensasjon for 

kommunenes merutgifter økes rammetilskuddet med 24 mill. kroner i 2021. Midlene 

fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. Se nærmere omtale i Prop. 1 S 

(2020– 2021) for Barne- og familiedepartementet. 

 

Frivilligsentraler  

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2021, jf. Innst. 383 S (2019–2020), 

ba Stortinget regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et 

øremerket tilskudd fra 2021 (vedtak 724). Det overføres derfor 206,8 mill. kroner fra 

rammetilskuddet til kap. 315, post 60 på Kulturdepartementets budsjett. Se nærmere 

omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet.  

 

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning  

Regjeringen foreslår å nedjustere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 1. 

januar 2021. Nedjusteringen innebærer en reduksjon i pensjonspåslaget fra dagens 

13 pst. til 11 pst. av kommunens lønnskostnader. Årsaken er at private barnehager i 

gjennomsnitt har lavere pensjonsutgifter enn de får tilskudd til. For å skjerme 

barnehager med svak økonomi foreslår regjeringen å innføre en overgangsordning 

med gradvis reduksjon i pensjonstilskuddet for enkeltstående barnehager. 

Reduksjonen i pensjonstilskuddet gir en besparelse for kommunene på 351,4 mill. 

kroner, mens skjermingsordningen innebærer utgifter på 135,6 mill. kroner. Dette gir 

en nettoeffekt på 215,8 mill. kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. 

Uttrekket fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage. Se nærmere omtale i 

Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet. 204 Prop. 1 S 2020–2021 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

  

Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak  

Egenandelstak 1 og 2 for frikort for helsetjenester slås sammen til ett nytt 

egenandelstak fra 1. januar 2021. For å sette kommunene i stand til å skjerme utsatte 

grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling, økes 

rammetilskuddet med 50 mill. kroner i 2021. Midlene fordeles etter 
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delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av covid-19 har gitt økt belastning 

for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Regjeringen foreslår å 

øke rammetilskuddet med 100 mill. kroner som en engangsbevilgning begrunnet 

med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne. Midlene gis med en særskilt fordeling (tabell C). Se nærmere 

omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskudd med særskilt fordeling 2020 2021

Helsestasjon/ skolehelsetjeneste 457 000 462 000

Lærertetthet 432 000 148 000

Frivill ighetssentraler 427 000

Særskilte saker 68

1 316 000 610 068
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3 Driftsbudsjett og investeringer

3.1 Dr iftsbudsjett 2020-2023
Bud sjettforslaget fo r 2021 viser mod era t økonomisk ha nd lingsrom i p lanperiod en.
Dette skyldes hovedsakelig svekket vekst i frie inntekter og økt g jeldsnivået som
konsekvens av prekæ rt b ehovet for store investeringer i vann og avløpssystemer,
samt utb ygg ing skolen. Rå dma nn legger op p til op pbygging av d isposisjonsfond for
å imøtekomme økte investeringsbehov.

JB – justert budsjett
RB – rådmannens budsjettforslag

Driftsbudsjettet p resenteres i tre forskriftsrap porter og ligger som ved legg til
budsjettd okumentet:

Bevilgningsoversikt - Drift
Viser ska tt, rammetilskud d, fina ns og overord ned e avsetninger og bruk a v
avsetninger, samt hvor mye som er d isponibelt til d rift.

Bevilgningsoversikt – Drift til fordeling
Viser virksomhetenes ra mmer

Økonomisk oversikt – Drift 2021-2024
Viser sa mlet budsjett.

Finansielle måltall 2021 2022 2023 2024
Di sposi sjonsfond i % av dri ftsi nntekter 4,7 % 5,5 % 6,6 % 7,8 %
Dri ftsresul tat i % av dri ftsi nntekter 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,7 %
Gjel d i % av dri ftsi nntekter 121 % 176 % 217 % 211 %
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Rå dmannens utgangspunkt for saldering av b udsjett 2021 er som følger:

Op prinnelig budsjettrammer 2020 er justert for ved ta tte bevilgninger.
Lønnsrammene b le justert med fa ktisk lønnsvekst i 2019/ 2020.
Rå dmannen fant ikke rom fo r å justere øvrige driftsrammene med p risvekst.
Øvrige utg ifter og inntekter b le videreført med 2020 nivå .
Det er avsa tt mid ler til d ekke lønnsvekst i 2021, 1,4 mill kr (c a . 2 % lønnsvekst)
Frie inntekter er beregnet i h.h.t forslag til sta tsbudsjett 2021.
Det er ikke lag t befolkning svekst for 2021.
Netto finanskostna der er beregnet i h.h.t forventet renteutvikling og forsla g til
eget investeringsbudsjett.

Rå dmann ser behovet fo r å justere driftsrammen følgend e:

Øvrige justeringer:
Virksomhetsrammene er justert etter omorganiseringen g jennomført i 2020.
Bud sjett for Smartva kt flyttet fra Sta b til Helse og omsorg , 0,4 mill kr

Den økonomiske situa sjonen ansees å væ re utford rend e og investeringsnivået for
2021 og p lanperiod en er høyt. Råd mannen legger derfor stor vekt på
nødvend igheten å fortsette å bygge opp d isposisjonsfond for å kunne hånd tere
uforutsigb are hendelser, eventuelle svingninger i norsk økonomi og økte
fina nsutgifter. Det budsjetteres med avsetning p å 3,5 mill kr til d isp osisjonsfond .

Rå dmannen foreslår sa ldering av budsjett for p la nperioden 2021- 2024 som følger:
Økt eiend omsskatt med 0,5 promille fo r å øke ha nd lingsrommet og styrke
d riftsresulta tet. Dvs. a t eiend omsskatt er sa tt til 3 promille, noe som ga 1,2 mill kr
i økte inntekter. Det er ikke lag t opp til ytterligere økning videre i p lanperioden.
Det er lag t inn befo lkningsvekst fra 2022 og ut p lanperioden, c a . 25
innbyggere pr å r.

Driftsbudsjettet ved ta s på følgend e virksomhetsnivå :

10 Sta b 42 NAV
20 Oppvekst 50 Eiendomsforva ltning og p rosjekt
30 Helse og omsorg 60 Pla n og miljø
33 Tilrettelag te tjenester 70 Utvikling og kommunika sjon
41 Ba rnevern 90 Sentra le reserver (lønnsreserven)
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Det er netto d riftsramme for hver virksomhet som er b ind ende ovenfor
kommunestyret. Det inneb æ rer a t virksomhet ka n omd isponere innenfor ra mmen så
fremt dette ikke b inder opp kommunestyret fremover, og de fa stsa tte må l for å ret
op pfylles.

3.1.1 Fr ie disponible inntekter
Skatt og rammetilskudd
Ska tteinntekter og rammetilskudd utg jør om la g 72 prosent (77 p rosent når en
inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens sa mlede inntekter. Disse
d isponeres fritt, i motsetning til øremerkede mid ler som går til b estemte formål. For å
kunne g i et likeverd ig tilb ud til innbyggerne omford eles ska tteinntektene mellom
kommunene g jennom så ka lt inntektsutjevning . På grunn av dette bør ska tt og
rammetilskudd sees und er ett.

Ska tteinntektene for Hurd a l kommune er a nslå tt til 90 424 mill kroner i 2021, inkludert
inntektsutjevning . Ra mmetilskud d er beregnet til 93 059 mill kr. Rammetilskudd et er
redusert fra 2020 grunnet red uksjon i tilskud det p r innb ygger, samt reduksjon i
behovsindeks fra 1,12 til 1,11. Det er i tillegg g jennomført trekk for elever i sta tlige og
priva te skoler (22 elever, økning med 9 fra å ret før).

Eiendomsskatt
Kommunestyret ska l hvert å r i forb ind else med b udsjettb eha nd lingen for kommend e
ska tteå r ta stilling til etter hvilke sa tser og reg ler som eventuell e iend omsskatt ska l
utskrives. Ra mmer for beregning og fastsettelse er hjelmet i Eiend omsska tteloven.

Etter g jennomga ng av den økonomiske situasjonen og mulighetsrommet for
omstilling i forb indelse med b udsjettfo rutsetningene for økonomip la np erioden er
råd ma nnens anbefa ling å øke eiendomsskatten til 3 p romille fra og med 2021. Dette
for å sikre økonomisk resulta t som kan g i en opp bygging av fond over tid . Slik kan
nødvend ige og ønskede investeringer finansieres uten for høy risiko i fremtiden.

Virksomhet er 2020
(t all i 1000 kr)

Just ert
budsjet t

2020

Virksomhet er 2021 Ramme
just ering

2021

Budsjet t
2021

Budsjet t
2022

Budsjet t
2023

Budsjet t
2024

10 Admi ni s tra s j onen 53 834 10 Sta b -2 030 45 144 46 538 48 021 49 549
21 Hurda l ba rneha ge 3 014 20 Oppveks t 40 747 41 950 43 229 44 547
22 HUSK 38 033 30 Hel s e og oms org 400 39 696 40 874 42 129 43 423
31 Hel døgns oms rg 23 614 33 Ti l rettel a gte tj enes ter 11 360 11 701 12 064 12 438
32 Hj emmeba s erte tj enes ter 15 681 41 Ba rnevern 7 655 7 884 8 129 8 381
33 Ti l rettel a gte tj enes ter 11 360 42 NAV 8 186 8 432 8 693 8 963
41 Ba rnevern 7 655 50 Ei endom og pros j ekt 730 12 809 13 171 13 557 13 955
42 NAV 8 186 60 Pl a n og mi l j ø 900 5 543 5 683 5 831 5 984
50 Ei endom og pros j ekt 12 079 70 Utvi kl i ng og kommuni ka s j on 6 661 6 874 7 101 7 335
60 Pl a n og mi l j ø 4 643 90 Sentra l e res erver (l ønns veks t) 1 400
Totalt 178 100 179 200 183 107 188 754 194 573
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Under er det vist hvordan de ulike scenariene påvirker finansielle måltall i 

økonomiplanperioden. 

  
1. Eiendomsskatt 2,5 promille  

 
 

2. Eiendomsskatt 3 promille fra 2022 

 
 

3. Eiendomsskatt 3 promille fra 2021 

 

3.1.1 Fondsbeholdning 

Hurdal kommune hadde ved utgangen av 2019 et disposisjonsfond som tilsvarer 3 % 

av driftsinntektene. Målet i økonomiplanperioden er å bygge opp disposisjonsfondet 

slik at det tilsvarer minimum 8 % (ca. 19 mill) av driftsinntektene.  Da vil kommunen 

være bedre rustet for å takle svingninger i inntekter og utgifter, samt kunne dekke inn 

deler av investeringsbehov med hjelp av fondsavsetninger.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Finansielle måltall 2020 2021 2022 2023 2024

Disposisjonsfond 31.12 7 637 738 9 337 738 10 283 775 11 993 409 14 476 678

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,0 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 5,9 %

Driftsresultat i % av driftsinntekter 1,4 % 1,0 % 0,7 % 1,0 % 1,3 %

Gjeld i % av driftsinntekter 90 % 122 % 177 % 218 % 212 %

Finansielle måltall 2020 2021 2022 2023 2024

Disposisjonsfond 31.12 7 637 738 9 337 738 11 483 775 14 393 409 18 076 678

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,0 % 4,2 % 5,0 % 6,1 % 7,4 %

Driftsresultat i % av driftsinntekter 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,5 % 1,7 %

Gjeld i % av driftsinntekter 90 % 122 % 176 % 217 % 211 %

Finansielle måltall 2020 2021 2022 2023 2024

Disposisjonsfond 31.12 7 637 738 10 537 738 12 683 775 15 593 409 19 276 678

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 3,0 % 4,7 % 5,5 % 6,6 % 7,8 %

Driftsresultat i % av driftsinntekter 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,5 % 1,7 %

Gjeld i % av driftsinntekter 90 % 121 % 176 % 217 % 211 %

Estimert fondsutvikling 2020 2021 2022 2023 2024

Disposisjonsfond 1.1 4 737 738 7 637 738 10 537 738 12 683 775 15 593 409

Mer/mindreforbruk 3 500 000 3 500 000 2 746 037 3 509 634 4 283 269

Egenkapitaltilskudd KLP -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

Disposisjonsfond 31.12 7 637 738 10 537 738 12 683 775 15 593 409 19 276 678

Ubundne investeringsfond 4 237 253 4 237 253 4 237 253 4 237 253 4 237 253
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3.2 Invester ingsbudsjett 2021 - 2024

JB – Justert budsjett
RB – Rådmannens budsjettforslag

3.2.1 Invester inger – behov og nivå
Rå dmannen leg ger frem et investeringsb ud sjett for perioden 2021-2024, med en
samlet investeringsra mme på 353,275 mill kr. Til tross fo r et høyt investeringsnivå har
råd ma nnen lag t vekt på å begrense investeringer til tiltak som anses nødvend ige for
å ivareta tjenesteproduksjonen og opp retthold e og utvikle infrastrukturen for å
tilfredsstille mynd ighetskrav og tilrettelegge for b efolkningsvekst.

Egenkap ita ltilskud d til KLP b lir ført som utg ift i investeringsbudsjettet og finansieres
med bruk av d isp osisjonsfond, da dette er en utg ift kommunen ikke har lov til å
fina nsiere med lå n. Bruk a v d isposisjonsfond føres som inntekt i d riftsregnskap et med
en tilhørend e utgift som overføring til investeringsregnskap et.

Investeringer innen vann og avløp
Hurda l kommunen er på lagt å g jennomføre en betyd ningsfull oppgrad ering av
kommunens vann- og avløpsanlegg etter tilbakemeld ing fra Fylkesmannen og
Ma ttilsynet. Hensikten er å tilfred sstille g jeld ende mynd ighetskrav for d isse områ dene.
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Den store oppgraderingen innebærer flere store investeringer innenfor vann- og 

avløpssektoren. 

På bakgrunn av mulighetsstudie gjennomført 2019-2020, legger Rådmannen opp til 

at det investeres 300 mill kr i vann- og avløpsanlegg i planperioden. I denne er det 

budsjettert med 119 mill kr ekstra i ledningsnett. Denne investeringen vil øke antall 

nye abonnenter med 150 på vann og 350 på avløp. Nye tilkoblede abonnenter 

genererer tilknytningsinntekter og vil redusere gebyrgrunnlaget det året 

abonnentene kobler seg til. 

Øvrige investeringsprosjekter 

Det er blitt gjennomført forprosjekt i fm utvidelse av Hurdal skole og kultursenter. 

Utvidelsen er lagt inn i budsjettet for 2021. 

Rådmannen ser også behovet for å oppgradere friluftsområder, gjennomføre flere 

tiltak innen vei, samt trafikksikkerhetstiltak. 

Det er behov for å bygge 3 tilrettelagte leiligheter for personer med 

funksjonshemming. Dette er investeringsprosjekt som delvis finansieres med midler fra 

Husbanken. Det er lagt inn prosjekteringskostnad i 2021 og utbyggingskostnad i 2022. 
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3.2.2 Invester ingsforslag 2021-2024

Tall i 1000 kr

JB – Justert budsjett
RB – Rådmannens budsjettforslag

3.2.3 Finansier ing
Merverd iavg iftskompensasjonen fra investeringer føres d irekte i
investeringsregnskap et, og b rukes i sin helhet til fina nsiering av å rets investeringer.
Med unntak av mid ler som er reservert til sæ rskilte fo rmål i henhold til lov, forskrift e ller
avta le med giver regnes a lle mid ler i investeringsregnska pet som frie. All tilga ng på
frie mid ler i investeringsregnskapet vil så ledes anses som felles fina nsiering av
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investeringsporteføljen. Tabellen ovenfor viser hvordan investeringsporteføljen er 

tenkt finansiert hvert enkelt år i planperioden. Finansieringskildene er derfor ut fra 

ovenstående ikke knyttet til spesifikke prosjekter. Investeringer i vann- og 

avløpsanlegg dekkes av de kommunale vann- og avløpsgebyrene og belaster ikke 

kommunekassen. 

Utlån av midler fra Husbanken (startlån) er en del av investeringsbudsjettet.  

3.2.4 Prosjekter spesifisert i budsjettårets investeringsprogram 

Prosjekt 801807 Nytt avløpssystem 

Forprosjekt for utredning av framtidig avløpsløsning for Hurdal kommune. 

Prosjekt 801904 Ny vannkilde/ reservevann 

Forprosjekt for utredning av framtidig løsning for reservevann for Hurdal kommune. 

Prosjekt 801808 Oppgradering avløp 

Oppgradering og gjennomføring av optimaliseringstiltak på avløpsrenseanlegget iht. 

saneringsplan avløp.    

Prosjekt 801908 Oppgradering vann 

Oppgradering av vannledninger iht. saneringsplan vann.   

Prosjekt Inntaksledning Røtjenn 

Ombygging av ventil og sil inntaksledning for å kunne rense/pluggkjøre ledning.  

Prosjekt 801907 Nytt strømaggregat i vannbehandlingsanlegget 

Anskaffelse av aggregat Hurdal VBA  

Prosjekt 801906 Omkjøringsledning for Hurdalssjøen hotell 

Det er ikke tosidig vannforsyning til Hurdalssjøen hotell. Det betyr at hvis 

vannledningen til hotellet ryker vil hotellet umiddelbart stå uten vann. Denne 

vannledningen ligger i Hurdalssjøen og det vil ta lang tid å finne punktet og reparere 

det. 

Prosjekt 801905 Oppgradering arealet rundt vannbehandlingsanlegget 

Inngjerding av arealet rundt vannbehandlingsanlegget  

Prosjekt 801809 Oppgradering veg pumpestasjon Skogstad 

Kommunal veg i boligfeltet Skogstad må oppgraderes. Kommunen har en 

pumpestasjon på Skogstad og derfor deles kostnadene 50/50 mellom avløp og veg. 

Prosjekt 801702 Utvidelse skole 
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Etablering av nytt tilbygg til Hurdal skole og kultursenter. 

Prosjekt 801706 Oppgradering kommunale vei 

Utbedring og klargjøring for etablering/legging av fast dekke. 

Prosjekt Komplettere og utvide ladepunkter elbil kommunale bygg  

Etablering av betalingsløsning på kommunale ladepunkter for elbiler. 

Prosjekt 801710 Trafikksikkerhetstiltak Kjerkevegen 

Prosjektering og etablering av gangveg mm i regulert boligfelt for å muliggjøre 

gjennomføring av utbygging. 

Prosjekt 801714 Oppgradering friluftsområder 

Gjennomføring av en rekke ulike tiltak som skal høyne standarden på de tilrettelagte 

friluftsområdene kommunen drifter og vedlikeholder. Tiltakene går bla. ut på 

oppgradering av toaletter, utvide parkering, skilting osv. 

Prosjekt Bolig med bistand  

Utvidelse av Bolig for funksjonshemmede med 2 nye selvstendige boenheter 

(leiligheter) samt 1 enhet for avlastningsopphold (hybel) 

4 Finans 

Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal 

være likvid og lite eksponert for risiko. Det primære målet er å sikre en rimelig 

avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens 

aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningsskikk. 

 
Forutsetninger og stresstest  
Kommunen er eksponert for renteendringer på flere områder. Innenfor 

finansområdet er lånekostnadene påvirket av utviklingen i rentene på utgiftssiden. 

På inntektssiden er renteinntekter fra bankinnskudd, rentekompensasjon fra 

husbanken og kalkulatoriske renter fra selvkostområdene påvirket av 

renteutviklingen. I tillegg er kommunens pensjonskostnader påvirket av utviklingen i 

rentemarkedet. 

 

Dagens styringsrente fra Norges Bank er på 0 %. I pengepolitiskrapport 3/20, publisert 

av Norges Bank 24.september, indikerte renteprognosen at styringsrenten vil bli 

værende på dagens nivå de neste par årene for så gradvis å øke. Se diagram. 
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Med basis i prognose på gjennomførte og planlagte investeringer i 2020, får vi  

en samlet låneportefølje pr 01.01.21 på 208,9 mill kr (uten startlån). 

Tabellen under viser en oversikt over låneportefølje 31.12.20.  

Långiver/Motpartsnavn Utestående restgjeld 
Kommunalbanken 21 024 230 

Kommunalbanken 30 257 730 

Kommunalbanken 46 737 650 

Kommunalbanken 20 163 380 

Kommunalbanken 62 700 000 

Kommunalbanken 1 650 000 

Kommunalbanken 7 491 660 

Kommunalbanken 18 947 850 

  208 972 500 

Låneportefølje pr 31.12.2020 

  

Denne låneporteføljen er fordelt på følgende produkter: 

 
 

Tabellen viser at 70 % av låneporteføljen har flytende rente og en rentebinding 

lavere enn 1 år. Av dette igjen utgjør lån med p.t. rente på hele 59,65 %. P.t. står for 

pro tempore som betyr for tiden. Dette er et renteprodukt som gir fleksibilitet for 

låntaker gjennom at renteproduktet og nedbetaling kan endres hvis ønskelig. 

Porteføljen inneholder ingen korte lån. 

En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko da endringer i 

rentemarkedet påvirker store deler av gjeldsporteføljen.  

Produktfordelingen bidrar til at kort rentebinding for Hurdal kommunes gjeldportefølje 

ikke utgjør en særlig stor finansiell risiko i økonomiplanperioden. 

Låneporteføljen er tilpasset gjeldende finansreglements bestemmelser om 

sammensetning og varighet av låneporteføljen. 

Tabellen nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den 

flytende renten øker med 1 % (100bp). Denne endringen med 1 % vil potensielt 

medføre-79 685 kr-høyere rentekostnad for inneværende år, og inntil totalt-14 959 

814 kr over de 10 kommende årene. 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

01.09.2020

01.04.2021

01.11.2021

01.06.2022

01.01.2023

01.08.2023

Kategori Utestående 31.12 Andel

Ordinær p.t. 124 459 120             59,56 %

NIBOR3M 20 163 380                9,65 %

Fastrente 62 700 000                30,00 %

Grønn p.t. 1 650 000                  0,79 %
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Låneopptak til investeringer i økonomiplanperioden 

I budsjett/økonomiplan for 2021-2024 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. Dette er lagt som en 

forutsetning i budsjettet, og medfører at rentebelastning på nye lån vil få effekt 

allerede i investeringsåret (det regnes i budsjettet ca. 3 – 6måneders effekt av 

inneværende års låneopptak). 

Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2021 på netto 47,9 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 lånekostnadene vil bli dekket av 

gebyrinntekter. Investeringsbanen i økonomiplanperioden gir følgende lånebehov: 

 
 

 
 
Samlet låneopptak i økonomiplanperioden fordeler seg på selvfinansierende 

områder og øvrige investeringer som vist i tabell ovenfor. Av totalt låneopptak for 

investeringer i planperioden, 357,868 mill kr, utgjør lån til investeringer på 

VA-området 300 mill kr. Dette utgjør 84 % av totalt låneopptak i perioden. 

Det er planlagt låneopptak for investeringer i 2021 på netto 47,9 mill kr, ekskl. startlån.  
siva pr 31.08.19 Balanse  
Avdragsutgifter og renteutgifter - investeringslån 

Periode Rentekostnad Rentekostnad +1 % Andel økning renterisiko 1%

2020 3.281.469 3.361.155 79.685

2021 2.689.037 4.016.089 1.327.052

2022 2.498.748 3.997.829 1.499.080

2023 2.073.340 4.112.498 2.039.158

2024 2.380.844 4.215.152 1.834.308

2025 2.504.938 4.266.887 1.761.949

2026 2.619.473 4.313.746 1.694.273

2027 2.710.480 4.341.624 1.631.144

2028 2.763.668 4.342.521 1.578.853

2029 2.757.700 4.272.014 1.514.315

Tall i 100 kr 2021 2022 2023 2024 Totalt 

2021-2024

Selvkostområde - VA 19 500 139 500 123 000 18 000 300 000

Ordinære investeringer 37 885 10 140 3 500 1 750 53 275

Startlån 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Brutto finansieringsbehov 62 385 154 640 131 500 24 750 373 275

Kompensasjon for merverdiavgift -9 471 -2 535 -875 -438 -13 319

Investeringstilskudd Husbanken -2 088 -2 088

Brutto lånebehov, inkl.startlån 52 914 150 017 130 625 24 313 333 556

Innlån fra Husbanken -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -20 000

SUM lånefinansiering, inntil 47 914 145 017 125 625 19 313 318 556

Tall i 100 kr 2021 2022 2023 2024 Totalt 

2021-2024

Selvkostområde - VA 19 500 139 500 123 000 18 000 300 000

Ordinære investeringer 28 414 5 517 2 625 1 313 37 868

Startlån 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

Brutto lånebehov, inkl.startlån 52 914 150 017 130 625 24 313 357 868
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Minimumsavdrag er beregnet for alle årene i planperioden basert på rådmannens 

forslag til investeringer. Beregningene baseres på mange usikre faktorer og 

forutsetninger, og er dermed ikke eksakte. 

Ovenstående gir følgende avdragsbelastning i kommunens driftsregnskap i 

planperioden: 

 
 

På bakgrunn av gjeldende renteforutsetninger, låneopptak og avdragsberegninger, 

er det beregnet renteutgifter i økonomiplanperioden. Kalkulatoriske renter og 

avskrivninger for VA-området er inkludert i de totale rente- og avdragsutgifter for 

kommunen.  

Finansutgifter – lån til startlån 

Kommunen tar opp lån i Husbanken for videreutlån, startlån. Utlån og mottatte 

avdrag på startlån føres i investeringsbudsjettet. Renteinntekter og renteutgifter føres 

i driftsbudsjettet. Ved budsjettering anslås rente- og avdragsutgiftene for kommunens 

lån i Husbanken. Mottatte avdrag fra kommunens låntakere skal finansiere 

kommunens avdragsutgifter. Mottatte renteinntekter skal finansiere kommunens 

renteutgifter. Avvik forekommer fordi alle disponible innlånte midler ikke er lånt ut til 

enhver tid. Likvidreserven i ordningen inngår i kommunens likviditet, og avkastningen 

på denne anslås å dekke differansen mellom utgifter og inntekter for disse lånene. 

Rådmannen legger til grunn et opptak av lån til startlån på totalt 5 mill kr pr år i 

økonomiplanperioden. 

Utvikling låneporteføljen 

Investeringsplanen for økonomi-planperioden viser et betydelig behov for 

investeringer, spesielt knyttet til vann og avløp. Det er i tillegg beregnet inn 

kapasitetsutvidelse av Hurdal skole- og kultursenter.  

Investeringer i planperioden står ytterligere beskrevet i kapittel 3.2. Det endelige 

lånebehovet vil avhenge av de vedtatte investeringene for planperioden.  
 

Lånegjeld 2020 2021 2022 2023 2024

Budsjettlåneopptak 39 269 47 914 145 017 125 625 19 313

Avdrag 6 610 7 200 9 800 14 000 17 500

Lån pr 31.12 228 972 269 686 404 903 516 528 518 341
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Ovenstå ende d iagram viser a t kommunen ved utgangen av p la nperioden vil ha en
sa mlet låneg jeld på 552,9 mill kr en økning p å 46 prosent i p la nperiod en.
Netto finansutgifter øker anslagsvis fra 9,6 mill kr i 2021 til 14 mill kr i 2024. Som
d iagrammet viser, vil investeringer på VA-områ det øke betydelig i perioden. Dette
med fører også en vesentlig økning av ka lkula toriske renter og avskrivninger i
p lanperiod en. Det er imid lertid verd t å bemerke a t økningen i netto finans utg jør hele
46 % i p lanperiod en. En så stor økning i finans vil må tte få effekt for tilg jengelige
mid ler til øvrig d rift.

5 Kommunens tjenester

5.1 10 Stab

Sta ben består a v råd mannens sta b og øvrige støttefunksjoner.

Rådmannens stab er et rådg ivend e organ for ad ministra tiv
ledelse. Staben g ir led erstøtte til organisa sjonen for a t vi sa mmen
op pnå r målene som er sa tt og b idrar t il a t innbyggerne får
rikt ige tjenester t il riktig tid . Den job ber p å systemnivå på tvers av
tjenestene, og ska l tilp asse fokuset etter d e b ehovene og
utfordringene kommunen har t il enhver t id .

Følgende kompetanse er la g t t il rådma nnens stab :

Økonomi
Persona l
Digita lisering / TQM
Tjenesteutvikling / rå dg ivning
Kommunep sykolog
Kommuneoverlege

Støttefunksjonene ska l støtte op punder god tjenestelevera nse til
innb yggerne vå re . Kommunen har følgend e støttefunksjoner:

Regnska p og lønn
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 Politisk sekretariat 

 Innbyggerservice 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 

Følgende justering er foretatt: 

 Reduksjon av kjøp av plasser       -1 500 000 kr 

 Tilskudd til trossamfunn tas ut av ramma     -80 000 kr 

 Budsjett til Frivillighetssentralen tas ut av ramma    -370 000 kr 

 Bevilges midler til stortingsvalg      120 000 kr 

 Økt basistilskudd til fastleger       200 000 kr 

 Budsjett til SmartVakt overføres til Helse og omsorg    -400 000 kr 

 Budsjett til Utvikling og kommunikasjon tas ut som selvstendig virksomhet (70) -6 661 000 kr 

 

Fokusområder og mål  

 Automatisere og effektivisere arbeidsprosesser innen økonomi og HR 

 Implementere og ta i bruk kvalitetssystem, følge opp digitaliseringsprosjekter 

 Bistå i økonomi- og personalstyring  

 Bidra i utforming og implementering av tiltak på flere nivå som sikrer 

forebyggende arbeid og tidlig innsats innenfor målgruppe barn og unge.  

 Bistå i tjeneutvikling på Helse med spesiell fokus på forebyggende tjenester og 

rehabilitering 

 Utarbeide strategisk kompetanseplan for tjenestene 

5.2 20 Oppvekst 

Oppvekst består av Hurdal skole- 

og kultursenter, Hurdal 

helsestasjon, Hurdal barnehage og 

PPT. 

 

 
Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 10 Administrasjonen 53 834 10 Stab -2 030 45 144
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Fokusområder og mål  

Hurdal barnehage er en offentlig barnehage med 27 godkjente plasser og 6 årsverk. 

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager med formål og innhold er nasjonale 

dokumenter. Årsplan for Hurdal barnehage 2020-2021 er overordnet lokalt 

dokument. Vår visjon er: «gode relasjoner som skaper inkludering».  

 

Inkluderende barnehagemiljø, livsmestring og helse står i fokus også barnehageåret 

2020/2021. 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. Hurdal 

barnehage skal delta på et nettbasert kompetanseutviklingsprogram som går over 

1,5 år, i regi av Høgskolen Innlandet og Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

Hurdal barnehage har tett samarbeid med pedagogisk-psykologiske tjeneste. PPT gir 

både system og individrettet veiledning til ansatte i barnehagen og til foresatte.  

 

Hurdal skole- og kultursenter er kommunens eneste grunnskole. Skolen har rundt 300 

elever som er fordelt på 10 trinn. De fleste trinn har to parallelle klasser. Skolen har 

rundt 50 ansatte sammensatt av skoleadministrasjon, lærere og assistenter.  

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 læringsreise i mulighetenes verden» 

 «Kompetanse for kvalitet» 

Nasjonal strategi «Kompetanse for kvalitet» har satt nye krav til kompetanse for 

lærere fra 2025. I perioden fram til 2025 ligger derfor en nasjonal strategi for 

kompetanseutvikling.  I undervisning 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 for å undervise i disse 

fagene. I skolen skiller vi mellom tilsettingskompetanse og undervisningskompetanse. 

Det er nylig gjennomført en kompetansekartlegging i eget personale og vil legge 

kartleggingen til grunn for prioritering av videreutdanning og eventuell nytilsetting 

våren 2021. 

 

Lærerplanfornyelsen 

I 2020 er det jobbet mye for å skape eierskap til ny læreplan som gjorde seg 

gjeldende fra skolestart 2020-2021. I forbindelse med dette arbeidet jobber skolen 

sammen med Høgskolen Innlandet (HINN). Veileder har møter med både lærere og 

skoleledelsen. Skolen har prioritert de fagovergripende temaene og fokuset på å 

arbeide tverrfaglig. 

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 21 Hurdal barnehage 3 014 20 Oppvekst 40 747

 22 HUSK 38 033 30 Helse og omsorg 400 39 696
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Digitale verktøy 

Det er innført 1:1 pc og nettbrett ved skolen. Dette innebærer at alle elevene har fått 

tilgang på sin egen PC eller eget nettbrett.  IPAD for elevene på 1.-4. trinn og PC for 

elevene på 5.-10.trinn. Målsettingen med innføringen av 1:1 er økt læringsutbytte for 

elevene.   

 

Kunnskapsløftet trekker frem digitale ferdigheter som kompetanse gjeldende for alle 

fag. Innføringen av digitale enheter vil gjøre det enklere å nå målene.  Klok bruk av 

teknologi kan skape økt læring, motivasjon og elevproduksjon. Digitale enheter 

erstatter hverken bøker, håndskrift eller behovet for å undre seg i fellesskap og er et 

tillegg til tradisjonell undervisning. 

I 2020 har lærerne tatt i bruk flere digitale ressurser, og blant verktøyene som har blitt 

en fast ressurs for mellomtrinnet og ungdomstrinnet er Campus Inkrement. Campus 

Inkrement er en komplett digital læringsressurs innen matematikk og regning.  I 

småskoletrinnet brukes Dragon Box som digital læringsressurs i 

begynneropplæringen. 

 

Helsestasjonen består av 3.2 årsverk med kompetanse innen sykepleie, jordmor og 

helsesykepleier.  I tillegg er fastleger på helsestasjonen hver andre uke. 

Helsestasjonen dekker også skolehelsetjenesten. 

Jordmortjenesten vil foregå i samarbeid med Eidsvoll frem til juni 2021 på grunn av 

svangerskapspermisjon. De gravide får tilbud om svangerskapskontroller, samtaler og 

deltakelse på aktiviteter i regi av jordmortjenesten i Eidsvoll. Vi ser en økende trend til 

at innbyggere benytter seg av jordmortjenesten. 

I løpet av 2020 og 2021 vil ansatte utdanne seg innenfor tre forskjellige 

foreldreveiledningsprogrammer. COSp, er et foreldreveiledningsprogram som er 

basert på samspill og relasjoner mellom barn og foreldrene. ICDP er et 

helsefremmende og forebyggende program som retter seg mot omsorgsgivere og 

skal styrke deres omsorgskompetanse. PMTO skal bidra til å stanse eller redusere 

problematferd hos barn ved å gjenopprette positive relasjoner mellom foreldre og 

barn, slik at det negative familiesamspillet brytes og barnets prososiale utvikling 

fremmes og styrkes.  

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) består av 1 årsverk. Tjenesten bistår/hjelper 

barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling 

for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever 

med særlige behov.  

5.3 30 Helse og omsorg 

Virksomheten helse og omsorg har ansvar for å yte 

tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. 

Områdene og oppgavene i Helse og omsorg består av å 

drifte sykehjem, kjøkken og vaskeri samt tjenester til 

hjemmeboende, som består av hjemmesykepleie og 

hjemmehjelp, dagsenter til hjemmeboende og ergo- og 

fysioterapitjeneste.  
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Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 

Følgende justering er foretatt: 

 Budsjett til SmartVakt overføres fra Stab til Helse og omsorg   400 000 kr 

Fokusområder og mål  

Mange av oppgavene i virksomheten er lovpålagte og den demografiske 

utviklingen viser at presset på tjenestene ikke vil bli mindre. Det har i 2020 vært et 

betydelig merforbruk i Helse- og omsorg. Hovedårsaken til merforbruket er bruk av 

overtid og vikarbyråer på sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Det har for perioden 

2021 – 2024 lagt stor vekt på korrekt budsjettering av turnusen for å styrke realismen 

ved den totale budsjetteringen.  

Virksomheten har etter omorganisering ny lederstruktur. Ny virksomhetsleder og ny 

avdelingsleder på sykehjemmet startet siste kvartal i 2020. Gjennom styrking av 

lederressurser vil det systematiske arbeidet med rutiner og oppfølging av personalet 

på alle nivå styrkes og det forankres på en god måte. Helse og omsorg vil i alle deler 

av tjenesten ha fokus på å rekruttere riktig kompetanse slik at vi på en god måte kan 

ivareta våre lovpålagte oppgaver.  

Sykehjemmet vil i budsjettperioden endre sammensetning av plasser og ha fokus på 

blant annet å styrke korttidsplassene. Sykehjemmet har nå Smartvakt institusjon som 

varslingsanlegg og det arbeides videre med å utnytte systemet gjennom opplæring 

og kursing av ansatte.  

Hjemmesykepleien er med i nasjonalt velferdsteknologiprogram og jobber med 

innføring av ny velferdsteknologi, blant annet medisindispensere.  

5.4 33 Tilrettelagte tjenester 

Bolig for funksjonshemmede leverer helse- og 

omsorgstjenester til brukere med ulik grad av 

funksjonshemming. Kommunen har nå 6 leiligheter som er 

bemannet og en avlastningsleilighet. 

I tillegg leveres tjenester inn i et barneteam, samt 

oppfølging av foresatte. Tilrettelagte tjenester følger også 

opp støttekontakter og de som har tjenester i form av 

omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. 

 

 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 31 Heldøgnsomsrg 23 614 30 Helse og omsorg 400 39 696

 32 Hjemmebaserte tjenester 15 681 33 Tilrettelagte tjenester 11 360
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Fokusområder og 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. 

 

Bolig for funksjonshemmede har i år vært igjennom en omstilling og 1,9 stilling er gjort 

om til høyskolekompetanse. 1 januar 2021 har bolig for funksjonshemmede sykepleier 

i 90 % stilling og vernepleier i 100 % stilling, i tillegg til helsefagarbeidere, hjelpepleiere, 

omsorgsarbeidere og assistenter. 

 

Det er en utfordring å finne støttekontakter som ønsker å være det over tid. 

Virksomhetsleder tilrettelagte tjenester følger også opp 10 funksjonshemmede 

brukere som er hjemmeboende. Det er behov for tilrettelagte boliger for flere i 

denne gruppen. Det er også behov for å utrede og tilrettelegge mulighet for 

deltakelse i alminnelige aktiviteter i nærmiljøet. 

5.5 41 Barnevern 

Barneverntjenesten har som mål om å komme tidlig inn i 

de familiene som er i behov av våre tjenester. 

Barneverntjenesten mottar meldinger, vurderer dem og 

følger opp med eventuelt undersøkelser. Barnevernet 

Igangsetter videre hjelpetiltak for å bedre 

omsorgssituasjon og følger opp barn under omsorg. I 

tillegg kommer behandling av saker i rettsapparatet og 

tilsyn i fosterhjem i kommunen.  

 

 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 
 

Fokusområder og mål  

Andel barn med barnevernstiltak i Hurdal kommune i forhold til innbyggere 0-22 år er 

7,1 %, mot landets gjennomsnitt på 3,8.  

Hurdal kommune er en av to kommuner i Akershus som har vært med i prosjekt i regi 

av Bufdir. Målet med denne veiledningen har vært å: 

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 33 Tilrettelagte tjenester 11 360 33 Tilrettelagte tjenester 11 360

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 41 Barnevern 7 655 41 Barnevern 7 655
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o Styrke lederkompetansen 

o Få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringer tjenesten 

står ovenfor. 

Vi arbeider målrettet med å styrke kompetansen internt tjenesten, dette med mål 

om å kunne veilede i våre egne saker. Vi samarbeider og tett med de andre 

kommunene på Øvre Romerike om blant annet fosterhjemsarbeidet.  

Barnevernsreformen vil plassere flere oppgaver i kommunal regi, dette får 

økonomiske konsekvenser. Barnevernsreformen vil innføres trinnvis og omfanget av 

oppgaver til kommunene er ikke avklart. Vi må jobbe effektivt og videreføre 

interkommunalt samarbeid for å møte oppgavene. Eksempel på dette er døgnåpen 

barnevernsvakt og tett oppfølging av fosterhjem. 

5.6 42 NAV 

Virksomheten består av NAV Hurdal, 

flyktningetjenesten, avdeling for rus 

og psykisk helsevern. 

 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 
 

Fokusområder og mål  

Tjenestene som ivaretas på kommunal side er primært økonomisk rådgivning med 

opplysning, råd og veiledning. I tillegg gis økonomisk sosialhjelp, akutt 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.  

Aktivitetsplikt 

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

oppgaver i kommunen. Dette området vil være i fokus i 2021. Målet er å redusere 

utbetalinger av økonomisk sosialhjelp og ved å få flere unge over i aktivitet.  

Psykisk helse og rus består av 1,8 årsverk med kompetanse innen sykepleie, 

sosialpedagogikk og psykologi. Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal 

kommune sine innbyggere i størst mulig grad opplever trivsel og velvære og mestrer 

normale livsutfordringer.  

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 42 NAV 8 186 42 NAV 8 186
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5.7 50 Eiendomsforvaltning og prosjekt 

Virksomheten Eiendomsforvaltning og prosjekt 

omfatter: 

Selvkosttjenester:  

 Kommunal vannforsyning - drift, vedlikehold, 

investeringer 

 Kommunalt avløp - drift, vedlikehold, 

investeringer 

 Renovasjon – innsamling av 

husholdningsavfall kommunalt ansvar, Øvre 

Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) ivaretar 

resten drift 

 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg – ivaretas 

av Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

Eiendomsforvaltning og prosjekt: 

 Kommunale bygg og eiendommer - 

renhold, drift, vedlikehold, investeringer 

 Samferdsel – drift, vedlikehold, investeringer 

for kommunale veger inkludert veglys og 

gang-/sykkelveger.  

 Brannvern beredskap/forebyggende - 

ivaretas gjennom Øvre Romerike Brann og 

Redning IKS 

 Større investeringsprosjekter 

 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 

Følgende justering er foretatt: 

 ØRB, økt tilskudd        130 000 kr 
 1 årsverk, drift        600 000 kr 

 

 

 

 

Fokusområder og mål  

Hurdal er kjent for sin fine natur og spesielt på sommeren er Hurdalssjøen og alle de 

mindre vassdragene populære friluftsområder. Kommunens vann- og 

avløpshåndtering skal bidra til at Hurdal vil fortsatt være kjent for god vannkvalitet i 

vann og vassdrag. Den overordnete visjonen er å ha rent vann til alle formål; både 

som drikkevann og til rekreasjon.  Foruten at tjenestene skal ha en god kvalitet skal 

det etterstrebes kostnadseffektive løsninger for å holde våre avgifter så lave som 

mulig for våre innbyggere.  

Virksomheter 2020                     

(tall i 1000 kr)

Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Ramme 

justering 

2021

Budsjett 

2021

 50 Eiendom og prosjekt 12 079 50 Eiendom og prosjekt 730 12 809
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Hurdal kommune er i en situasjon der det må gjøres større investeringer både 

innenfor vann og avløp for å møte overordnede myndighetskrav samt 

befolkningsveksten i kommunen og er i prosess for å beslutte framtidig helhetlig VA-

løsning.  

Vannforsyning 

Vannledningsnettet i kommunen er av varierende alder og tilstand. En del er tatt 

over fra tidligere private vannverk. Det har i siste periode vært en rekke 

brudd/lekkasjer på og i tilknytning til brudd på hovedledninger.  Utskifting av 

ledningsnettet, i henhold til saneringsplan vil fortsette for å bedre driftsøkonomi og 

forsyningssikkerhet. Ressurs situasjonen innenfor området er for knappe til å utføre 

lovpålagte oppgaver. Virksomheten er derfor avhengig av ekstern bistand for å 

gjennomføre lovpålagte oppgaver. 

Følgende tiltak er under utredning som Hurdal kommune må utbedre:  

 Etablere reservevannsløsning enten i form av egenregi eller i samarbeid med 

nabokommune  

 Øke leveringssikkerheten ved blant annet å etablere vannledning i 

Hurdalssjøen mellom Rustad og østsiden (ringforbindelse) 

Avløpsanlegg 

Avløpsrenseanlegget nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Det må derfor 

påregnes driftsforstyrrelser, mindre utbedringer og akutte tiltak for å sikre forsvarlig 

drift inntil alternativ løsning er klar.  

Fylkesmannen har gitt ny utslippstillatelse som innebærer blant annet skjerpede 

rensekrav for anlegget. På bakgrunn av politisk behandling av mulighetsstudie for VA 

er det iverksatt arbeider med å utrede alternative løsninger både for nytt 

avløpsrenseanlegg i kommunen som tilfredsstiller strengere rensekrav og overføring 

av avløp til nabokommune.  

Grunnet pågående utredning om alternative løsninger for nytt avløpsanlegg eller 

samarbeid med nabokommune avventes overordnet avløpsplan. 

Planlegging og gjennomføring av tiltak i forbindelse med ny utslippstillatelse vil kreve 

betydelige ressurser som kommunen i dag ikke har tilgjengelig internt. Det vil derfor 

måtte påregnes bruk av ekstern bistand til dette arbeidet.  

 

 

 

Private vann og avløpsanlegg 

Prosjekt kartlegging privat vann og avløp ble startet 2015. Registreringer av 

abonnenter med private avløpsanlegg er utført. Prosjektet har hatt varierende 

fremdrift grunnet manglende ressurser.  

 

Det er ansatt prosjektleder som skal sikre gjennomføring av prosjektet. Arbeidet innen 

området vil bli startet tidlig i 2021.  

 

Eiendomsforvaltning og prosjekt  

Eiendomsforvaltning skal gjennom sine tjenesteområder yte god service, gode 

tjenester og sikre nødvendig forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere, 
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næringsdrivende, utbyggere og brukere/ansatte i kommunale formålsbygg. 

Tjenesteområdet skal videre ha som sentrale mål å sikre et godt kollektivtilbud, god 

trafikksikkerhet langs veger og i bomiljø. 

 

I budsjett er det prioritert videreføring av arbeidet med vedlikeholdsplan med 

prioritering og gjennomføring av tiltak for kommunale bygg for å redusere 

vedlikeholds etterslep. Grunnet manglende ressurser internt blir ikke tidlig 

forebyggende vedlikehold prioritert kun akutte reparasjoner.   

 

Samferdsel  

Det er planlagt flere tiltak på området innen nåværende økonomiperiode og det er 

behov for ekstra ressurser for å gjennomføre disse. Dagens 10 % stilling er ikke 

tilstrekkelig. Det er lagt opp til en ny stilling som skal ivare vedlikeholdsetterslep innen 

eiendomsforvaltning og veidrift / vedlikehold. 

 

Utvidelse av skolebygg 

Planlegging og gjennomføring av bygging av ny fløy på skolen vil legge beslag på 

ressurser i avdelingen. 

 

Renhold  

Grunnet pågående pandemi blir det viktig å sikre gode renholdsrutiner iht. 

myndighetenes krav.  

  

Måleindikatorer 

 

 

 

Måleindikator Mål

Vannforsyning

Antall lengdemeter som skiftes ut pr. år 1 600

Andel vannlekkasjer 45 %

Avvik på vannprøver 0

Avløpsanlegg

Antall lengdemeter som skiftes ut pr. år 1 000

Avvik på overholde rensekrav 0

Antall overløpsutslipp 0

Antall stopp pumpestasjoner 0
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5.8 60 Plan og miljø 

Virksomheten Plan og miljø (HA 60) omfatter 

overordnet planlegging og arealplaner, bygge- og 

delingssaker, oppmålingsforretninger og 

matrikkelføring, kartverk, vegnavn og adressering, 

forvaltning innen jordbruk og skogbruk, 

vassdragsforvaltning, naturforvaltning/viltforvaltning, 

friluftsliv og kulturminnevern. 

  

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

 

Følgende justering er foretatt: 

 Tilskudd til bredbånd      900 000 kr 

Fokusområder og mål  

Plan og Miljø skal gjennom planarbeid og forvaltning av lovverk yte god service, 

gode tjenester og skape forutsigbare rammer for innbyggere, 

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

Digitalisering og effektivisering av plan- og byggesaksområdet 

En av satsingene til kommunen i 2020 er tjenestene gjennom e-torg hvor brukerne 

selv kan hente ut data til bruk i blant annet søknader. Dette har vært en suksess da 

det brukes mye, bla. innenfor eiendomsforespørsler som det har vært mye aktivitet 

på i 2020. Det gjenstår ennå å få digitalisert det fysiske plan – og byggesaksarkivet. 

Dette vil ytterligere effektivisere måten man henter ut eiendomsinfo på. Målet er at 

en enklere hverdag for innbygger/næringsliv og en mer effektiv forvaltning skal gi 

gevinster – både for innbygger/næringsliv, men også i forvaltningen.  

Plan og miljø fikk ansatt en ny ressurs innenfor byggesak våren 2020. Den nye 

ressursen har ført til vesentlige forbedringer innenfor saksbehandling byggesak, samt 

innen andre saksområder innenfor plan – og miljø. Ressursen har i 2020 bidratt med 

kvalitetsheving av saksbehandling bla. gjennom prosessen med utvikling og 

implementering av prosedyrer i kommunens kvalitetssystem TQM.  Dette arbeidet vil 

pågå kontinuerlig da tjenestene i kommunen er i stadig endring.  

Jord, skog – naturforvaltning 

Mye av arbeidet som skjer innenfor landbruket (jord- og skogbruk) er tjenester som 

foregår i systemer innenfor Landbruksdirektoratets tjenester/systemer.  Tidligere var 

kommunen den som aktivt førte søknader inne i systemene. I dag er dette et ansvar 

Virksomheter 2020                     (tall i 1000 kr) Justert 

budsjett 

2020

Virksomheter   2021 Budsjett 

2021

 60 Plan og miljø 4 643 60 Plan og miljø 5 543
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som i all hovedsak er overlatt til brukerne selv, noe som krever at kommunene i større 

grad må veilede enn å utføre selve søknadsjobben. Veiledning blir da også et av 

fokusområdene for 2021. Ellers er det ingen spesielle pågående prosesser i forhold til 

landbrukets støtteordninger som skal gjennomføres i 2021. Det påligger kommunene 

å opprettholde kontrollaktivitet innenfor alle støtteordningene, noe en må bruke en 

god del ressurser til.  

Høsten 2020 og noe utover i 2021 vil kommunen revidere rammeplan for 

hjorteviltforvaltningen. Rammeplanen er de politisk vedtatte målsettingene for 

hjorteviltforvaltningen i kommunen.  Planen danner grunnlaget for behandling av 

kommende driftsplaner for hjortevilt, både hjort, rådyr og elg.  Denne må vedtas på 

nytt for neste periode, fra 2021 - 2030. Planen vil i all hovedsak bli utarbeidet av 

administrasjonen selv.    

En av de store aktivitetene innenfor skogbruket i Hurdal nå nå er ombygging av deler 

av skogsvegnettet til Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV). Dette er store 

vegprosjekter som innebærer vesentlige tilskudd fra staten. Fra 2020 har kommunene 

overtatt ansvaret for tilskuddsordningene til landbruksveger, et ansvar kommunen 

overtar fra Fylkesmannen. I og med at MEV har satt i gang en oppgradering av sitt 

vegnett vil det tilfalle et vesentlig arbeid for kommunen når det gjelder oppfølging 

av prosjektene. Kommunen har ansvar for alt av søknadsprosess til teknisk kontroll på 

utførelse av vegarbeide.  Det er til nå ferdigstilt ett stort prosjekt ved Svartungsvegen 

og tilliggende veger på i alt 10, 7 km.. Det pågår et tilsvarende prosjekt i Tuvslia som 

trolig ferdigstilles i 2021.  

Friluftsliv 

Det er planlagt en oppgradering av de største områdene, som Åsanden og 

Meieriodden. Det er derfor avsatt midler på kommunen investeringsbudsjett for 2021 

med 1 mill. for oppgradering av friluftsområdene. I tillegg har kommunen mulighet til 

å få et vesentlig tilskudd fra staten til investeringsprosjekter på Åsanden, da 

friluftsområdet er statlig sikret, dvs. eid av staten men driftet av kommunen. Det søkes 

også andre muligheter for tilskudd og bidrag til disse tiltakene.  

Utbygging av bredbåndskapasitet 

Hurdal kommune søkte i 2019 om støtte til etablering av bredbånd i de områder som 

i dag har dårlig kapasitet. Hurdal fikk tilskudd og ble del av et større 

utbyggingsprosjekt på Østlandet i regi av fylkeskommunen. Dessverre kom det ikke 

inn anbud på utbyggingen som kunne godtas av fylkeskommunen. Kun ett anbud 

kom inn, og det lå langt høyere enn det man har midler til. Utbyggingen skal legges 

ut på anbud igjen høsten 2020, da trolig delt opp i kommunevise kontrakter.   

Hurdal kommune har også i 2020 søkt om midler til mer utbygging av bredbånd, noe 

kommunen har fått. Dette utbyggingsprosjektet er ennå ikke lagt ut på anbud per 

oktober 2020.   En forutsetning er selvsagt at man, etter å ha gjennomført 

anbudskonkurranse, får noen som er villige til å ta på seg utbyggingen og levere 

tjenesten.  
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5.9 70 Utvikling og kommunikasjon 

Virksomhet Utvikling og kommunikasjon (70) omfatter 

samfunnsutvikling, kultur, ungdomsklubb, kulturskole, 

bibliotek og frivillighetssentral. 

  

 

Rådmann foreslår følgende budsjett ramme for virksomheten: 

 
Virksomheten har tidligere vært en del av Administrasjon (10). 

Fokusområder og mål  

Målsetninger fra kommuneplanens samfunnsdel er virksomhetens fokusområder i 

handlingsprogramperioden.  

- Hurdal kommune skal være et attraktivt lokalsamfunn 

Hurdal kommune skal tilrettelegge for at innbyggere og besøkende opplever 

økt livskvalitet 

For å oppnå disse målene har virksomheten ansvar for to tverrfaglige 

utviklingsprosjekter: 

«Prosjekt ung og fri» skal gjennom tverrfaglig samarbeid og inkludering etablere 

bedre og flere tilbud til barn og unge i Hurdal. Det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller 

og utformes sammen med brukerne. Prosjektet skaper engasjement og 

ansvarsfølelse hos barn og unge gjennom inkludering av medlemmer fra 

ungdomsråd, elevråd og styre i fritidsklubb i avgjørelser som omfatter dem. De erfarer 

også nye tilbud og aktiviteter som bidrar til økt livsmestring og opplevelser. 

Hovedaktiviteter i 2021 vil være å utvikle E-sport tilbudet som er startet sammen med 

Hurdal IL. Dette er en ny aktivitetsarena for barn og unge, og en sosial møteplass som 

bidrar til samhold og aktivisering. 

Man vil også fortsette arbeidet med ferie- og 

fritidsaktiviteter som er gratis for barn og unge i skolen 

vinter, sommer og høstferie. Kommunen søker tilskudd av 

Bufdir. Videre vil grøtservering til skolens elever i 6.-10.trinn 

videreutvikles, samt møteplass etter skoletid som er 

etablert på Frivillighetens Hus.  Det skal også etableres en 

utstyrssentral som en del av prosjektet. 

Flere av disse aktivitetene gjennomføres sammen frivillige lag og foreninger som har 

samarbeidsavtale med kommunen. 

Virksomheter   2021 Budsjett 

2021

70 Utvikling og kommunikasjon 6 661
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«Prosjekt 2025» har to hovedmålsettinger: 

 Oppnå befolkningsvekst 

o 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 

o Planen er kommunens viktigste verktøy for å oppnå ønsket utvikling og 

lykkes med prosjekt 2025.  

Prosjektet har egen tiltaksplan og måleindikatorer. 

Av andre utviklings- og næringsaktiviteter i 2021 vil prosjekter i det kommunale 

næringsfondet følges opp, destinasjonsaktiviteter i samarbeid med relevante aktører 

utvikles, samt arbeid og oppfølging av den strategiske næringsplanen for 

Gardermoregionen. 

Frivilligsentralen vil i 2021 videreføre og utvikle allerede etablerte aktiviteter og tilbud. 

Vi vil fortsette satsningen på barn og unge, og samtidig utvikle flere tilbud og 

møteplasser for voksne/eldre, deriblant videreutvikling av Mandagsklubben, samt 

utflukter/turer, konserter og foredrag. Vi vil videre satse mer på å rekruttere nye 

frivillige. 

I tillegg til idrett er kulturskolen et viktig fritidstilbud for barn og unge, og det er mål 

om at alle skal ha mulighet til å delta. Etablering av samspillgrupper og 

korundervisning, samt individuell vurdering av semesteravgift skal bidra til at tilbudet 

når ut til flere.  

Fokusområde for Hurdal bibliotek vil i 2021 være å øke bruken av 

selvbetjeningssystemer. Dette gjelder alt i fra søk i katalog, bestille medier og bruk av 

enhet for selvbetjent utlån. Ved å i større grad administrere sine egne lån, vil man 

både enklere få en oversikt og en innsikt i tjenester som tilbys.  

Et annet fokusområde er å øke utlånet ved Hurdal bibliotek gjennom å gi et bedre 

og oppdatert medie- og formidlingstilbud. Bibliotekets e-medier, som e-bøker, e-

lydbøker, aviser og magasiner, kortfilmer og dokumentarer vil gjøres bedre kjent, slik 

at lånere kan ta i bruk noen av bibliotekets tjenester også utenfor bibliotekrommet.  

Begge disse fokusområdene er også en videreføring av prosjektet Leselyst, der økt 

informasjonskompetanse og stimulering til leselyst var blant målene. 

Kommunikasjon 

«Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet», § 4-1 Kom. 

loven 

Gjennom kommunikasjon skal Hurdal kommune  

- Informere 

- Skape stolthet og bygge omdømme 

- Styrke lokaldemokratiet 

- Bidra til måloppnåelse for virksomhetene 



Hurdal kommune 
 

 

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 

53 

Vi skal profesjonalisere vår kommunikasjon og være i forkant slik at innbyggerne vet 

hva som skjer, kan involvere seg og være trygge på at kommunen leverer gode 

tjenester. Vi skal videreutvikle dialog, involvering og møter med innbyggere slik at de 

opplever en god og robust kommune som er fremoverlent og tilgjengelig. 

Måleindikatorer 

- Målindikator: Antall brukere av "Hurdal kommune" app. 1600 innen 2021 

- Målindikator: Universell utforming på innbyggerportalen skal fra 61/100 poeng til 

90/100 poeng 

- Måleindikator: Alle kommunes skjemaer skal være digitale, og med slik kvalitet at 

de kommer rett til riktig saksbehandler i websak. 

- Måleindikator: Minimum 500 samtaler til KommuneKari per måned. 

- Måleindikator: Øke det totale utlånet med 10 % 

- Øke andelen som bruker selvbetjent utlån til 30 % 

- Måleindikator: Minimum 50 elever i kulturskolen og etablere 1-2 

samspillgrupper(kor). 

- Måleindikator: 15 nye frivillige, og totalt 30 aktive frivillige i løpet av 2021 
 

 


