
Hurdal kommune 

 

 

Handlings- og økonomiplan 2019-2022     

     

Handlingsprogram  

med budsjett for 2019 og 

økonomiplan for 2019-2022 

Rådmannens forslag 
17. oktober 2018 

  



Hurdal kommune 

 

 

 

Handlings- og økonomiplan 2019-2022    2 

Innhold 

1 Rådmannens innledning .................................................................................................................... 2 

2 Økonomi og rammebetingelser ........................................................................................................ 3 

2.1 Rammebetingelser ..................................................................................................................................... 3 
2.2 Kommunens finansielle situasjon .............................................................................................................. 4 
2.3 Netto driftsresultat ....................................................................................................................................... 4 
2.4 Gjeldsnivå ..................................................................................................................................................... 5 
2.5 Disposisjonsfond ........................................................................................................................................... 6 
2.6 Kostnadsutviklingen .................................................................................................................................... 6 
2.7 Kvalitet på tjenestene ................................................................................................................................ 8 
2.8 Status og prognose for 2018 ..................................................................................................................... 9 

3 Organisering og styring ..................................................................................................................... 10 

3.1 #foredle ...................................................................................................................................................... 10 
3.2 Organisering ............................................................................................................................................... 10 
3.3 Strategisk samarbeid og eierskap .......................................................................................................... 12 
3.4 Styringssystem ............................................................................................................................................ 12 
3.5 Budsjettprosessen ...................................................................................................................................... 13 

4 Utfordringer i økonomiplanperioden .............................................................................................. 14 

4.1 Mål ............................................................................................................................................................... 14 
4.2 Vekstutfordringer ....................................................................................................................................... 15 
4.3 Økonomisk tilpasning og bærekraft ...................................................................................................... 16 
4.4 Driftsbudsjettet ........................................................................................................................................... 17 
4.5 Økonomisk oversikt drift ........................................................................................................................... 17 
4.6 Lånegjeld .................................................................................................................................................... 20 
4.7 Fondsbeholdning ...................................................................................................................................... 20 

5 Kommunens tjenester ........................................................................................................................ 22 

5.1 Administrasjon ............................................................................................................................................ 22 
5.2 Oppvekst .................................................................................................................................................... 23 
5.3 Helse, Pleie og Omsorg ............................................................................................................................ 26 
5.4 Eiendomsforvaltning og prosjekt ............................................................................................................ 32 
5.5 Plan og Miljø ............................................................................................................................................... 36 

5.6 Innbyggerservice ...................................................................................................................................... 38 

6 Investeringsplan 2019-2022 ............................................................................................................... 40 

7 Kommunale gebyrer ..................................................................... Feil! Bokmerke er ikke definert. 

8 Vedlegg ............................................................................................................................................... 43 

 

 

 
 

 

 



Hurdal kommune 

 

 

Handlings- og økonomiplan 2019-2022  – Hurdal kommune   14 

1 Rådmannens innledning 
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 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 2019.  

Gjennom verdiene raus, modig og solid legges grunnlaget for lederskap og medarbeiderskap 

i kommunen. Som del av det å bygge sten på sted satses det på utvikling av ledere og 

medarbeidere. 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.  

Morgendagens tjenester skapes i samspillet mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen 

satser på aktiv dialog med innbyggerne og samskaping 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.  

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

organisasjon til en digital hverdag. Gjennom DGI og samarbeid med andre har vi et godt 

utgangspunkt. Samtidig møter kommunen forventinger og krav til digitalisering som gjør at vi 

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

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 er et fortsatt stramt budsjett for å sikre fremtidig 

soliditet og vekst. Det er gjennom 2018 gjennomført en rekke omstillingstiltak. Omstilling og 

endring gjør noe med organisasjonen. Det er derfor en mobilisert og endringsdyktig 

organisasjon som møter nye omstillingsbehov for 2019. Budsjettet og økonomiplanen viser at 

det er behov for å lykkes med dette. Nøkkelordene er digitalisering, gevinstrealisering og 

ansvarlighet.  

Hurdal kommune har i løpet av planperioden behov for vesentlige investeringer i infrastruktur.. 

Økonomisk soliditet og handlingsrom for å bære investeringene krever tydelige prioriteringer 

og veivalg. Dette budsjettet synliggjør denne prioriteringen.  

 

 

 

Bente Rudrud Herdlevær 

Rådmann 
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2 Økonomi og rammebetingelser 
 

2.1 Rammebetingelser 
Statsbudsjettet for 2019 (St.prp.1)  

Handlingsprogrammet med tilhørende økonomiplan er basert på regjeringens statsbudsjett 

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

KS har utarbeidet et notat som oppsummerer de viktigste trekkene i St.prp. 1. Under gjengis 

en kort oppsummering:  

«I statsbudsjettet for 2019 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 

2,6 mrd. kroner sammenlignet med nivået i revidert nasjonalbudsjett (RNB)2018. For 

inneværende år er imidlertid skatteinntektene oppjustert med 2,4 mrd. kroner. Oppjusteringen 

har sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som trolig skyldes tilpasninger til 

skattereformen. Sammenlignet med anslag på regnskap 2018 blir realveksten i frie inntekter i 

2019 på 0,2 mrd. kroner. Merskatteveksten i 2018 må dermed ses på som en forskuttering av 

veksten i frie inntekter som kommuneproposisjonen la opp til for 2019. Merskatteveksten i 2018 

er samtidig en engangsinntekt som ikke vil kunne finansiere varige økninger i driftsutgiftene. 

SSB har i etterkant av kommuneproposisjonen lagt fram nye befolkningsframskrivinger. 

Merutgiftene for kommunesektoren i 2019 er anslått til 1,3 mrd. kroner, hvorav om lag 1,0 mrd. 

kroner antas å belaste de frie inntektene. Dette er om lag 0,6 mrd. kroner lavere enn anslaget 

fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi fra mars i år 

basert på SSBs forrige befolkningsframskriving og alternativet med lav innvandring. 

Veksten i frie inntekter som det legges opp til i statsbudsjettet ligger helt nederst i det angitte 

intervallet for inntektsvekst i kommuneproposisjonen 2019 (2,6–3,2 mrd. kroner). 

Merskatteveksten gir isolert sett økt økonomisk handlingsrom inneværende år. Økt 

kostnadsvekst, hovedsakelig som følge av økte elektrisitetspriser, trekker i motsatt retning. Den 

kommunale lønns- og prisveksten i 2018 er oppjustert med 0,4 prosentenheter fra 2,6 til 3,0 pst, 

hvilket tilsvarer 1,9 mrd. kr. For 2019 er lønns- og prisveksten anslått til 2,8 pst.   Veksten i frie 

inntekter i 2019 målt fra inntektsnivået i 2018 uten merskattevekst, anslås til 0,7 pst. Den 

faktiske realveksten i frie inntekter fra 2018 til 2019 er anslått til 0,0 prosent.»    budsjettforslaget 

for 2019.  

 
Les mer om statsbudsjettet her: 

www.ks.no/contentassets/def9e01021e045a4818ccd4329b20ab6/statsbudsjett-2019---notat.pdf 

 

Kommuneproposisjonen for 2019 

Kommuneproposisjonen for 2019 ble sammen med revidert nasjonalbudsjett 2018 lagt frem 

av regjeringen i mai og vedtatt i juni 2018. Proposisjonen gir økonomiske rammer for 

kommunesektoren og føringer i forhold til faglige prioriteringer.  

For planlegging av den økonomiske rammen for tjenesteproduksjonen fremover er 

forventede frie inntekter sentralt. Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet en modell 

for beregning av inntekter pr. kommune. Denne er lagt til grunn for vårt inntektsbudsjett.  

Frie inntekter består av forventet skatteinntekter basert på nasjonale prognoser. I tillegg er det 

et rammetilskudd som fremkommer etter objektive nøkler for demografi og innbyggerforhold. 

Kommuner med lav skatteinntekt får en delvis kompensasjon for dette tillagt rammetilskuddet. 

Det siste elementet er skjønnstilskudd som den aktuelle fylkesmann fordeler til sine kommuner.  

 

Endringer som påvirker kommunenes økonomi:  

 Innføring av lærernorm i grunnskolen  

 Skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene 

 Kommunalbetalingsplikt for utskrivingsklare pasienter innen rus – og psykiskhelse 

http://www.ks.no/contentassets/def9e01021e045a4818ccd4329b20ab6/statsbudsjett-2019---notat.pdf


Hurdal kommune 
 

 

Handlings- og økonomiplan 2019-2022  

4 

 Endringer i nettotilvekstkravet i investeringstilskuddsordningen for heldøgns 

omsorgsplasser fra 2019. Det betyr at flere nye plasser vil kvalifisere til 

tilskuddsordningen 

 

Vedtak om ny kommunelov  

Stortinget vedtok i juni forslag til ny kommunelov. Loven erstatter tidligere kommunelov fra 

1992, og har en rekke endringer for kommunal styring, organisering og økonomiske 

bestemmelser. Ny kommunelov trer i kraft fra 2020. Dette innebærer at plan- og 

budsjettarbeidet i 2019 for 2020 utarbeides i samsvar med de nye bestemmelsene. 

Den endringen med størst umiddelbar økonomisk effekt er ny beregning av minimumsavdrag 

på lånegjelden. Rådmannen har fra 2020 lagt til grunn en opptrapping til nytt nivå som ligger 

høyere enn dagens beregningsmetode. Dette er dog ikke endelig kvalitetssikret siden 

konsekvensene i statsbudsjettet heller ikke er endelige. Den økte kostnaden skal dekkes over 

driftsbudsjettet, og det må finnes dekning innenfor kommunens inntekter og disponering av 

midler. Dette betyr et ytterligere redusert handlingsrom for kommunen.  

 

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

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

 Gjeldsnivået – bør være under 75 % av inntektene 

 Disposisjonsfondet – bør være pålydende minst 5 % av inntektene 

 

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

indikatorene begrenset økonomisk handlingsrom i møte med eventuell reduksjon i inntekter 

eller økte kostnader.   

 

2.3 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.  

 

Figur 1 Utvikling av Driftsresultat i % av driftsinntekter 

 

I 2017 var driftsresultatet, for første gang siden 2014, over måltallet på 1,75 %. Hovedårsaken til 

dette skyldes høyere frie inntektene enn prognostisert, samt effekt på inntektsutjevningen av 

økte skatteinntekter på landsbasis. Situasjonen var svak i 2016, og det har vært en bedring i 

2017 slik at kommunen nå ligger omtrent på samme nivå som øvrige kommuner i gruppe 2.  
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2.4 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.  

Utviklingen i langsiktig gjeld bestemmes av forholdet mellom nye låneopptak som kommunen 

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

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

av driftsinntektene.  

 

Figur 2 Nto lånegjeld i % av bto driftsinntekter 

 

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

spesielt sårbar blant annet for renteutvikling. Gjeldsnivået er en kritisk faktor i forhold til en 

situasjon med et vesentlig behov og ønske om fremtidige investeringer. Statsbudsjettet for 

2019 legger føringer for at kommunene fra 2020 må betale avdrag på lån minst tilsvarende 

minimumsavdraget basert på kommunenes samlete lånegjeld. Kommunen må derfor i løpet 

av 2019 vurdere effekten av økt minimumsavdrag på gjeldsporteføljen og driftsbalansen, slik 

at dette inngår som del av beslutningsgrunnlaget for kommende investeringer og 

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

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

tilsvarer 5 % av driftsinntektene.  

Hurdal kommune hadde frem til 2015 et disposisjonsfond som tilsvarte 3,5 % av drifts-

inntektene. I 2016 ble mesteparten av disposisjonsfondet benyttet til å finansiere investeringer.  

 

Figur 3 Disp.fond i % av bto driftsinntekter 

 

I økonomiplanen legges det opp til oppbygging av disposisjonsfond for å sikre kommunens 

soliditet. Innføringen av eiendomsskatt i 2018 er forutsatt bruk til fremtidige investeringer. For å 

lykkes med dette må kommunens driftsresultat og fondsavsetninger være av en slik størrelse 

at dette er en reelt mulig.  

2.6 Kostnadsutviklingen 
Det er også for 2018 benyttet KS sin modell synliggjøring av kommunens ressursbruk hensyntatt 

objektivt utgiftsbehov og nivå på frie disponible inntekter.  

 

Modellen gjør sammenligningene mer reelle ved at det for tjenesteområder innenfor 

Inntektssystemet (vist i figuren over) tas høyde for forskjeller i objektivt utgiftsbehov og 

forskjeller i arbeidsgiveravgift og pensjon, og gir således et mer reelt bilde av om kommunen 

ligger høyere eller lavere på samlet ressursbruk i fht. landsgjennomsnittet. Figuren over viser at 

Hurdal har ca. 7,4 % høyere samlet utgiftsbehov enn landssnittet, men at det er store 

variasjoner mellom de ulike tjenesteområdene. 
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Hvordan anvendes kommunens inntekter? 

 

Figuren over viser at Hurdal har et betydelig lavere nivå på «Frie disponible inntekter» (kr 

7.022,- pr innbygger = 20,4 mill. kr) sammenliknet med landssnittet. Dette medfører at 

kommunen har mindre midler å anvende både på tjenester og til renter og avdrag. Vi ser av 

figuren over at det meste av «mindreinntekten» tas ut ved å ha lavere ressursbruk på tjenester 

innenfor Inntektssystemet. Hurdal ligger noe over landssnittet på administrasjon, under på 

tjenester utenfor Inntektssystemet, og har også et betydelig lavere netto driftsresultat de 3 

siste årene enn landssnittet.  

Hvordan er kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov? 

 

Figuren over viser kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov for tjenestene 

som ligger innenfor Inntektssystemet. Samlet sett hadde Hurdal kr 6.275,- i lavere ressursbruk pr 

innbygger i 2017 sammenliknet med landssnittet, og dette tilsvarer 18,2 mill. kr. Det er kun 

«Barnevern» som hadde en ressursbruk over landssnittet, mens tjenestene «Pleie og omsorg», 

«Skole» og «Sosialtjenesten» hadde størst negativ avstand til landssnittet, dvs. at det er disse 

tjenestene som har lavest ressursbruk/prioritering.    

I figuren over er ressursbruken kun korrigert for utgiftsbehov, men siden Hurdal er en 

lavinntektskommune må man også ta hensyn til inntektssiden når man skal vurdere 

ressursbruken. I figuren under er ressursbruken også korrigert for både forskjeller i utgiftsbehov 

og inntekter: 
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Vi ser nå at «Sosialtjenesten» fremdeles er veldig lavt prioritert, «Skole» noe mindre og at «Pleie 

og omsorg» hadde en ressursbruk marginalt under landssnittet.  

 

Ser vi på tjenestene utenfor Inntektssystemet så viser 2017-tallene at Hurdal hadde en noe 

høy ressursbruk på fysisk planlegging, kulturminner mm., men at tjenestene utenfor 

Inntektssystemet samlet sett hadde en lavere ressursbruk (ca. 3,1 mill. kr) enn landssnittet. 

Figurene over angir et hovedbilde av hvordan tjenestene faktisk prioriteres, og at kommunen samlet sett 

har lav ressursbruk, men at det kan være enkelte feilføringer mellom tjenestene som gjør at det er viktig 

å bruke dataene med noe varsomhet.  

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

123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer for alle landets kommuner. Hensikten er å gi 

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

kommunene drives.  

Hurdal er på en 374. plass i 2018 mot 225. plass forrige år. Nøkkeltallene er litt bedre enn 

økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Hurdal er bare inne på Topp 100-lista innen 

enhetskostnader. Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnehage (418. plass), 

sosialtjeneste (319. plass) og helse (310. plass). 

Korrigert netto driftsresultat var på 2,4 prosent i Hurdal i fjor. Det er på tilsvarende nivå som 

mange andre kommuner. Snittet for hele landet ligger på 3,5 prosent. Hurdal havner på 225. 

på denne tabellen for 2017. Netto renteeksponert gjeld er mye høyere enn 

landsgjennomsnittet (45 prosent), målt mot brutto driftsinntekter. Investeringsnivået har vært 

lavt i Hurdal de fire siste årene.  
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2.8 Status og prognose for 2018  
Rapport for 2. tertial med prognose for økonomi og tjenesteyting er lagt til grunn i 

budsjettarbeidet. Økonomisk styring og oppfølgning gjennom året har vært stram, og 

prognosen for 2018 etter 2. tertial ligger an til et merforbruk på 1 mill.kr.  

Det har vært omfattende omstillingsaktiviteter i hele organisasjonen gjennom 2018. Flere av 

tiltakene er avsluttet, slik det fremkommer av 2. tertialrapporten. Samtidig er det enkelte av 

tiltakene, som forventet, har vært mer krevende å gjennomføre. Helårseffekt eller full 

implementering vil derfor for disse ikke skje før i 2019. Dette er det tatt høyde for i budsjettet 

for 2019, og utgjør om lag 3,3 mill.kr. Omstillingsprosessene i 2018 har gitt innsikt og grunnlag 

for ytterligere omstilling i 2019.  

Etablering av tildelingsenhet med tilhørende rutiner og retningslinjer er avgjørende for 

videreutvikling av tjenestene innenfor helse, pleie og omsorg. Videre er det viktig å påpeke at 

Familiens hus har lagt grunnlaget for omstilling og endret tjenesteyting i 2019, uavhengig av 

omstillingskrav. Dette er det også knyttet positive forventinger til.  
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3 Organisering og styring  

3.1 #foredle 
Kommunens organisasjon gjennomførte i fjor et foredlingsarbeid (#foredle) som skulle sikre 

organisasjonsklarhet i kommunen. Det pågår pr. i dag evaluering av prosjektet med 

gjennomgang av arbeidsgruppens arbeid og konklusjoner. Rådmannen vil redegjøre for 

ledergruppens vurdering og beslutning om eventuelle justeringer basert på arbeidet som har 

pågått. 

#foredling har så langt resultert i en tydeliggjøring av ledernivåene i kommunen, beskrivelse 

av delegasjon og myndighet, konkretisering av forventingene til lederrollen og innspill til justert 

organisering. I tillegg har foredlingsarbeidet gitt forslag til tjenesteforbedringer som er tatt inn i 

mål og tiltak for økonomiplanperioden.  

Bedre tydeliggjøring gjenspeiles blant annet i: 

 Tydelige nivåer i organisasjonen - forpliktende lederskap 

 Nærhet til brukerne - tett på til det beste for tjenestene 

 Ressursstyring - bruker ressurser der de gir mest effekt 

 

 

Kilde: napha.no (Google Images) 

3.2 Organisering 
Fra 15. september 2018 gjelder følgende organisering av kommunens virksomhet:  

 

Figur 4 Organisering 
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Medarbeiderskap og ledelse 
Hurdal kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver hvor medarbeiderne opplever 

arbeidsglede, utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og ansvar. 

I 2018 tok kommunen i bruk 10-faktormodellen som verktøy for utvikling av lederskap og 

medarbeiderskap Dette er en medarbeiderundersøkelse som skal ende opp i avdelingsvise 

forslag til tiltak. Fokuset er både hva som kan forbedres og hva som fungerer bra på 

arbeidsplassen. Resultatene visste at samlet ligger organisasjonen nær landsgjennomsnittet 

på de 10 måleparametrene. Det er likevel to faktorer som ligger under landsgjennomsnittet 

og det er Relevant kompetanseutvikling og Mestringsklima. Tiltakslister er under utarbeidelse.  

Høsten 2018 igangsettes Medarbeiderskapskurs for alle ansatte. Dette er utviklingsarbeid hvor 

ledere og medarbeidere skal få en felles forståelse for blant annet verdier og 

organisasjonskultur. Det er et viktig tiltak i arbeidet med å jobbe med endring, utvikling og 

innovasjon i hele organisasjonen. 

Parallelt med dette pågår kommunens lederutviklingsprogram som skal skape en felles 

lederplattform i hele organisasjonen.  

Sykefravær 
Hurdal kommune har ikke spesielt høyt sykefravær sammenlignet med andre kommuner. Det 

er likevel variasjoner mellom avdelinger. Med fokus på medarbeiderskap og lederutvikling er 

det grunn til å anta at dette vil kunne gi en positiv utvikling av nærvær og samtidig 

forebygge sykefravær.  

2015 2016 2017 Pr. aug. 2017 

10,3 % 8,42 % 7,96 % 7,72 % 

Fig. 6 Totalt sykefravær i Hurdal kommune 

Kun en liten andel av det totale sykefraværet er relatert til egenmeldinger inntil 8 dager (0,43 

%), mens langtidsfravær over 8 uker utgjør 4,5 %. Tiltak jobbes med for raskest mulig 

tilbakekomst i jobb og tilrettelegging i oppgaver der det er hensiktsmessig. Stadig flere antall 

sykmeldte arbeidstakere sender nå sykmelding til arbeidsgiver elektronisk. 

Rekruttering 

Rekruttering av riktige medarbeidere til riktige oppgaver er ressurskrevende, men samtidig 

viktig for å opprettholde leveranse av alle lovpålagte tjenester i kommunen. Et rikt 

jobbsøkermarked i vår region sammenlignet med Hurdal kommunes geografiske beliggenhet 

gjør at det er vanskelig å konkurrere på lønn, samt opprettholde stabil arbeidskraft. 

Kommunen har erfart at det er vanskelig å rekruttere til profesjoner som bl.a. sykepleier, 

jordmor, barnevernspedagog, pedagogisk leder samt ulike lederstillinger.  

For skoleåret 2018-19 har Hurdal kommune fire lærlinger. To på Helsefagarbeider, en i Barne- 

og ungdomsarbeiderfaget og en i Byggdrift-faget. I tillegg gir kommunen et bidrag til sosial 

bærekraft gjennom å ta imot kandidater til arbeidstrening/varig tilrettelagt arbeid. 

Læring og fornyelse 

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

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

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

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

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

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

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

2018, blant annet deltar vi i et pilotprosjekt med kommunene i Østfold.  
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3.3 Strategisk samarbeid og eierskap  
Øvre Romerike med kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Ullensaker er 

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

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

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

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

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

perspektiv fram til 2020. 

Samarbeidene utløser økonomisk konsekvens for driftsbudsjettet ved at kommunen kjøper 

tjenester av andre kommuner eller interkommunale selskaper (IKS).  Disse tjenestene erstatter 

egen tjenesteproduksjon helt, eller delvis.  

Hurdal kommune er tilknyttet følgende interkommunale selskaper og samarbeidsavtaler: 

Interkommunale selskaper (IKS):  

 

 
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27):  

 

 
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen:  

 

 

3.4 Styringssystem 
Handlingsprogrammet angir sammenhengen mellom planprogrammet for perioden frem til 

2030 og kommunens kortsikte paner for perioden 2019-2022, hvor årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan 2019-2022 inngår.  

Budsjett og økonomiplan viser kommunens mål, prioriteringer og satsninger for den 

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

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

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

de nærmeste årene, basert på kommuneplanen.  

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

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

investeringsbudsjett.  

 

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

3.5 Budsjettprosessen 
Hurdal kommunes prosess for arbeidet med budsjett og økonomiplan er i hovedtrekk slik: 

 

Kommunestyret vedtar budsjett for 2019 og handlingsprogram 2019-2022 den 12.12.2018. 

Dato Milepæl

04-05.06.2018 Plan- og strategidager for utvidet formannskap (arbeidsgruppe)

10.08.2018 Utsendelse tentativramme på tjenestenivå

07.09.2018 Budsjettforslag fra tjenesteledere

12.09.2018 KOSTRA og tjenestepresentasjon for utvidet Formannskap

21.09.2018 Saldering av budsjett og utsendelse rådmannens ledergruppe

08.10.2018 Statsbudsjettet for 2019 legges frem

15.10.2018 Utsendelse sakspapirer (skrivefrist 12.10)

17.10.2018
Arbeidsmøte for utvidet formannskap (arbeidsgruppe) 

17.10.2018 Formannskapsmøte

18.10-27.11.18 Høring

28.11.2018 Formannskapsmøte

28.11-11.12.18 Offentlig ettersyn

12.12.2018
Kommunestyremøte
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4 Utfordringer i økonomiplanperioden  

4.1 Mål 
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, 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» 

Vår kommuneplan beskriver strategiske valg og viktige utfordringer knyttet til hvordan 

Hurdalssamfunnet skal utvikle seg fremover. Hvilke utfordringer har vi i dag, og hvordan skal vi 

møte disse?  Til å belyse disse utfordringene er det valgt bærekraft og bærekraftig utvikling 

som overordnede og førende prinsipp. Med bærekraftig utvikling mener vi:  

Økonomisk Bærekraft: Økonomisk styring og forsvarlig økonomisk utvikling innenfor den 

kommunale tjenesteytingen er helt sentralt i utviklingen av et godt lokalsamfunn. 

Tilsvarende gjelder å legge til rette for vekst og soliditet rundt næringsutvikling og andre 

prioriterte satsningsområder. 

Sosial bærekraft: En samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og minske 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.  

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

satsningsområder i økonomiplanperioden handler om følgende: 

 Attraktivt lokalsamfunn  

 Livsmestring, frivillighet og fellesskap 

 Klima og miljø 
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4.2 Vekstutfordringer 

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

2013 og frem til i dag har kommunen hatt betydelig vekst. Folketallet per 2..kvartal 2018 er 

2.882 personer.  

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

prosent fra 2016 til 2031.  For å legge til rette for befolkningsprognosene på Øvre Romerike har 

Hurdal kommune de siste årene jobbet innovativt og fremtidsrettet for å skape gode rammer 

for å møte en slik vekst. Den 24.oktober 2018 skal områdeplanen for Hurdal sentrum 

behandles, og visjonen om å skape en bærekraftig, urban landsby kan utvikle og 

materialisere seg. 

Fra oktober 2017 ble kollektivtilbudet i Hurdal styrket, og det er nå mulig å reise kollektivt fra 

Hurdal sentrum til Oslo sentrum på 60 min. Dette er en viktig bo -og levekvalitet som også 

forventes å gi positivt effekt på tilflytting og utvikling i Hurdal. 

I planperioden (2018-2031) ser vi høy vekst i antall barn under 12 år og antall eldre over 70 år i 

Hurdal. Vi vet at eldre skal bo lengre hjemme, og har behov for andre type tjenester enn det 

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

på tjenester kommunen må ha økt fokus på og legge til rette for. Spesielt vil boliger i sentrum 

gi økt livskvalitet i form av økt sosialisering, nettverk, dagtilbud og nærhet til servicetilbud for 

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

dette at det bør bygges små og rimelige enheter slik at eldre med boliger spredt beliggende i 

Hurdal har økonomisk mulighet til å kjøpe leilighet i sentrum. Dette vil frigjøre større enheter til 

barnefamilier som ønsker å bosette seg. 

 

Figur 5 Befolkningsutvikling og aldersfordeling 

 

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

fremtid befolkningssammensetning vil også påvirkes av profilen til boligprosjektene som 

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

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

for hvilke av kommunens sektorer veksten vil påvirke.  

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

økt skatteinngang, samt kompetanse og arbeidskraft til bygda. 

Kommunal tjenesteyting og behov for innovasjon 

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

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

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

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

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

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

arbeide målrettet for bedre innbyggerdialog og samskaping. 

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

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

og samskaping.  

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

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

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

nye rammebetingelser.  

Brukere 

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

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

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

enkelte tjenestene. 

Hurdal kommune gjennomfører brukerundersøkelser innenfor flere områder.  

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

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

Kommunens nettsider er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, 

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

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

møtet med kommunens ansatte direkte.  

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

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

nett og sosiale medier. 

4.3 Økonomisk tilpasning og bærekraft 
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. Her i Hurdal kommune har vi kommet et stykke når det gjelder å ha et slikt 

helhetlig perspektiv. 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. Likeledes er det ikke en soliditet som kan forsvare 

de investeringene kommunen står overfor, hverken når det gjelder infrastruktur eller annen 

kapasitetsutvikling.  

Det legges også i 2019 opp til endringer i driften og tjenestene gjennom reelle 

kostnadsreduksjoner. For organisasjonen er det krevende med en kontinuerlig omstilling. 

Samtidig har vi gjennom erfaringene i 2018 fått ny innsikt og kapasitet, som gjør at vi er bedre 

rustet til gjennomføring av tiltak og endringer nå enn tidligere.  
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Som en skattemessig lavinntektskommune betyr kravet til omstilling og kostnadsreduksjoner i 

praksis at ledere og medarbeidere i daglig tjenesteproduksjon må jobbe både smart og 

effektivt. Dette omfatter de ikke lovpålagte tjenesteområdene, så vel som de lovpålagte.  

I arbeidet med budsjettet for 2019 har det vært en kritisk gjennomgang av ikke-lovpålagte 

tjenester. Med en så krevende økonomisk situasjon som kommunen står overfor har tiltak 

innenfor områder som ikke er lovpålagt blitt prioritert kuttet. Samtidig er dette aktiviteter og 

tjenester som mange ganger understøtter den lokalsamfunnsutviklingen vi ønsker. I de 

tilfellene er ikke aktivitetene foreslått kuttet.   

Det har vært vurdert en rekke ulike alternativer for å sikre økonomisk utvikling og soliditet. 

Rådmannens forslag til budsjett for 2019 kan oppsummeres med følgende hoved-overskrifter:  

 økning av eiendomsskatt med 1 promille fra og med 2019 og ut planperioden, tilsvarende 

2,9 mill.kr 

 videreføring av omstillingstiltak fra 2018 med helårs effekt i 2019, tilsvarende 3,3 mill. kr 

 ytterligere omstillingstiltak (prioritet 1) for 2019, tilsvarende 2,42 mill. kr  

 

4.4 Driftsbudsjettet 
Driftsbudsjettet vedtas på følgende ansvarsnivå: 

HA 1: Administrasjon 

HA 2: Skole og oppvekst 

HA ¾: Helse og omsorg 

HA 5: Selvkost VARF-tjenester 

HA 6: Plan og miljø 

HA 7: Eiendomsforvaltning og prosjekt  

HA 8: Investering 

HA 9: Finans   

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i budsjettet:  

 Lønnsvekst på 2,8 % 

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

 Årlig befolkningsvekst 3 % 

 

Kommunestyret skal selv vedta fordeling av driftsrammer og mål for fastsatte 

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

mulig konkretiseres.  

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

Det innebærer at tjenesteområdet kan disponere eventuelt merinntekter og omdisponere 

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

mål for året oppfylles.  

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

 

4.5 Økonomisk oversikt drift 
Budsjettforslaget for 2019 innebærer en prognose for netto driftsresultat på 1,74 % a 

driftsinntektene i 2019 og 1,14 % i 2020. Overordnet kan budsjettforslaget illustreres slikt:  
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Figur 6 Økonomisk utvikling i planperioden 

 

Omfanget av omstillingstiltak også for 2019 omfattende. Likevel er tiltakene som er 

innarbeidet i budsjettet realistisk gjennomførbare i 2019, slik at der er mindre risiko for at 

tiltakene må overføres til 2020.  

i 1000 kr.

Rev Budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -222 574 -224 941 -228 228 -233 831 -237 274

Lønnsutgifter 101 863 100 462 102 471 104 520 106 611

Andre kostnader 116 758 120 770 123 943 126 677 129 473

Sum driftsutgifter 218 621 221 231 226 414 231 198 236 084

Brutto driftsresultat -3 953 -3 709 -1 814 -2 633 -1 189

Netto finansposter -200 -200 -795 -895 -995

Netto driftsresultat -4 153 -3 909 -2 609 -3 528 -2 184

Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0

Bruk av bundne driftsfond -1 800 -300 -300 -300 -300

Sum bruk av avsetninger -1 800 -300 -300 -300 -300

Anvendes til / dekkes av: 
Overført til investeringsregnskapet 0 0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 3 020 0

Avsatt til disposisjonsfond 2 239 3 209      2 909      3 828      2 484       

Avsatt til bundne fond 694 1 000       

Sum avsetninger 5 953 4 209 2 909 3 828 2 484

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0

Utvikling i fond

Disposisjonsfond 7 204 9 813 12 122 15 350 17 234
Ubundne investeringsfond 4237 4237 4237 4237 4237

Bundne driftsfond 5 781        6 481      6 181      5 881      5 581       

Bundne investeringsfond 7019 7019 7019 7019 7019

Styringsindikator I: Netto driftsres i % av  inntekter 1,74 % 1,14 % 1,51 % 0,92 %

Øk.plan 2019-2022
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  Figur 7 Budsjettskjema 1a - Ramme til fordeling Drift 

 

 
Figur 8 Budsjettskjema 1b - Fordeling av rammer til tjenesteområdene 

 

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

Detaljer på de enkelte rammeområdene fremkommer i kapitlene som følger.  

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

og økte pensjonskostnader (lønnsfond). 

4.5.1 Sentrale inntekter/frie inntekter 

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

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

kunne gi et likeverdig tilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene 

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

ett. 

 

Hurdal kommunes skatteinntekter pr innbygger ligger på om lag 74 % av landsgjennomsnittet. 

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

inntektsutjevningen. Gjennom utgiftsutjevningen i rammetilskuddet kompenseres kommunene 

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

i 1000 kr.

Just budsj 

2018

Oppr budsj 

2018

Regnskap 

2017

Rådmannens 

budsjettforslag 

2019

2020 2021 2022

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -64 642         -64 642         -62 531         -64 700           -65 347 -66 000 -66 660

Ordinært rammetilskudd -102 436       -102 436       -101 901       -103 800         -105 357 -106 937 -108 541

Skatt på eiendom -5 500           -5 500           -               -8 200            -8 200           -8 200           -8 200           

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

Andre generelle statstilskudd -1 537           -1 537           -3 934           -1 362            -1 362 -1 362 -1 362

Sum frie disponible inntekter -174 132 -174 132 -168 385 -178 079  -180 284 -182 517 -184 781 

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -750              -750              -977              -750               -750              -750              -750              

Gevinst finansielle instrumenter -               -               -               -                 -               -               -               

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 050            4 050            3 693            4 050              4 050            4 050            4 050            

Tap finansielle instrumenter -               -               -               -                 -               -               -               

Avdrag på lån 6 500            6 500            6 193            6 500              6 500            6 500            6 500            

Sum netto finansinntekter/-utgifter 9 800      9 800      8 908      9 800        9 800      9 800      9 800      

NETTO AVSETNINGER

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

Til ubundne avsetninger 2 239            2 239            3 170            3 209              2909 3828 2484

Til bundne avsetninger 694               694               3 518            1 000              

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -               -               -3 170           -                 

Bruk av ubundne avsetninger -               -               -2 999           -                 

Bruk av bundne avsetninger -1 800           -300              -1 883           -300               -300 -300 -300

Sum netto avsetninger 4 153      5 653      -1 363     3 909        2 609      3 528      2 184      

Overført til investeringsregnskapet -               -               -               -                 

Til fordeling drift -160 180 -158 680 -160 840 -164 370  -167 875 -169 189 -172 797 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 160 180         158 680         153 636         164 370          167 875         169 189         172 797         

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0             0             -7 204     -0             0             -0            -0            

Økonomiplan

Regnskap 

2017

Rev budsjett 

2018
Budsjett 2019 2020 2021 2022

HA1 Politikk og fellestjenester 15 071 251      10 406 557      9 642 486       9 848 106         9 925 190         10 136 847       

HA2 Sektor for levekår; skole og oppvekst 65 572 655      55 627 165      51 957 021      53 064 973       53 480 325       54 620 807       

HA3/4 Sektor for levekår; helse og omsorg 57 709 452      67 974 853      71 025 518      72 540 094       73 107 884       74 666 929       

HA5 VAR-tjenester selvkost -5 612 456      -5 291 650      -25 912           -26 464            -26 671            -27 240            

HA6 Sektor for plan og utvikling 9 907 286       5 581 628       3 766 141       3 846 452         3 876 559         3 959 228         

HA7 Sektor for eiendom og drift 12 277 655      21 961 002      24 974 657      25 507 227       25 706 878       26 255 084       

HA8 Investering -                 -                   -                   -                   

HA9 Finans -1 289 384      3 920 000       3 030 000       3 094 613         3 118 835         3 185 345         

153 636 459  160 179 555  164 369 912  167 875 000   169 189 000   172 797 000   

Hovedansvar

Øk.plan 2019-2020

Totalsum
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Forutsetningene i budsjettet i forhold til sentrale inntekter og rammetilskudd er basert på KS sin 

prognosemodell pr august 2018. Den angir at Hurdal vil motta 8,5 mill. kr i utgiftsutjevning i 

2019. Hurdal kommune vil anslagsvis motta veksttilskudd med kr 658 000 i 2019, for deretter 

bortfalle for resten av perioden.    

 

Totalt budsjett for rammetilskudd fratrukket inntektsutjevning er 83,7 mill.kr fremkommer det av 

prognosemodellen.    

4.5.2 Eiendomsskatt 

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår 

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

Rådmannens anbefaling i økonomiplanen for 2018-2021 var å øke skattesatsen til 3 promille 

for 2019, og deretter holde denne konstant for resterende økonomiplanperiode.  

Etter gjennomgang av den økonomiske situasjonen og mulighetsrommet for omstilling i 

forbindelse med budsjettforutsetningene for økonomiplanperioden er rådmannens 

anbefaling å øke eiendomsskatten til 3 promille fra og med 2019. Dette for å sikre økonomisk 

resultat som kan gi en svak oppbygging av fond over tid. Slik kan nødvendige og ønskede 

investeringer finansieres uten for høy risiko i fremtiden. Økning i eiendomsskatt er krevende. 

Derfor er det viktig å påpeke at dette tiltaket kommer i tillegg til den vesentlige omstillingen 

som gjøres for å sikre at de kommunale tjenester utføres så økonomisk effektivt som mulig.  

 

4.6 Lånegjeld 

 
Figur 9 Lånegjeld 

 

Kommunen har for 2019 ubrukte lånemidler tilgjengelig. Investeringsplanen for økonomi-

planperioden viser et betydelig behov for investeringer, spesielt knyttet til infrastruktur. Det er i 

denne planen ikke tatt inn eventuelt kapasitetsutvidelse med Hurdal skole- og kultursenter. 

For å sikre soliditet og finansiell bærekraft er det behov for en helhetlig gjennomgang av 

investeringsbehovet opp mot ambisjonsnivået i kommunen for øvrig. I tillegg må endringer i 

kommuneloven som omhandler ny beregning av minimumsavdrag på lånegjelden utredes. 

Rådmannen har fra 2020 lagt til grunn en opptrapping til nytt nivå som ligger høyere enn 

dagens beregningsmetode. Dette er dog ikke endelig kvalitetssikret siden konsekvensene i 

statsbudsjettet ikke er endelige. Den økte kostnaden skal dekkes over driftsbudsjettet, og det 

må finnes dekning innenfor kommunens inntekter og disponering av midler. Dette betyr et 

ytterligere redusert handlingsrom for kommunen.  

 

Investeringer i planperioden står ytterligere beskrevet i kapittel 6.  

 

4.7 Fondsbeholdning 
Hurdal kommune har i 2018 et disposisjonsfond som tilsvarer 3,2 % av driftsinntektene. Målet i 

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

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

inntekter og utgifter. Dette er før eventuelt behov for å dekke inn deler av investeringsbehov 

med hjelp av fondsavsetninger.  

 

i 1000 kr
Regnskap 

2017

Budsjett 

2018
2019 2020* 2021* 2022*

Budsjett låneopptak 7 670         14 002        41 002           6 002             
Avdrag 6 500         6 500         6 500         6 500         6 500         

Lån pr 31.12 200 348      193 848      195 018      202 520      237 022      236 524      

* betaling av minimumsavdrag - konsekvenser utredes i 2019

Øk.plan 2019-2022
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Figur 10 Estimert fondsutvikling 

 

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

Først i 2021 vil kommunen ha et fond som tilsvarer minimum 5 % av driftsinntektene.  

 

 

 

 

  

i 1000 kr.

Estimert fondsutvikling 2018 2019 2020 2021 2022

Disposisjonsfond 1.1. -7 204 -5 604 -8 213 -10 522 -13 750

Bruk disp.fond = EK-innskudd KLP 600 600 600 600 600

Mer/mindreforbruk 1 000        -3 209       -2 909       -3 828       -2 484       

Disp.fond 32.12. -5 604       -8 213       -10 522    -13 750    -15 634    

Øk.plan 2019-2022
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5 Kommunens tjenester 

5.1 Administrasjon 
Administrasjonen (HA1) omfatter økonomiavdeling, personal, samfunnsutvikling og næring. 

Innbyggerservice som innbefatter bl.a. servicetorget rapporteres under HA7. Man vil vurdere 

om enheten skal legges under HA1 ved revidering i 2019. 

 

Tjenesteområdet har ansvaret for å tilrettelegge for politiske og administrative 

beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse og utredningsarbeid, 

samfunnsutvikling, driftstøtte til virksomhetene og holder til på Rådhuset. 

 

Satsningsområder 

Nytt sak/arkiv system 

Dagens sak- og arkivløsning ePhorte ivaretar ikke lenger kommunenes behov for effektiv og 

brukervennlig saksbehandling. Et forprosjekt i regi av kommunene i Gardermoregionen og 

DGI har i januar 2018 anbefalt å gå til anskaffelse av en ny sak og arkivløsning. Prosjektet skal 

sørge for anskaffelse og implementering av ny saksbehahandlingsløsning og arkivløsning slik 

at kommunen kan gjennomføre saksbehandling for innbyggere og andre i kommunen på en 

sikker, effektiv og helhetlig måte med høy kvalitet. Målet er en løsning som er enkel og intuitiv 

slik at saksbehandlerens fokus kan være på de faglige vurderingene og hvor lovpålagte krav 

iht. til arkivering blir ivaretatt. Prosjektet åpner for et betydelig løft i kommunene på vei mot 

digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. 

 

Medarbeiderkurs 

Alle medarbeidere skal gjennomføre medarbeiderskapskurs i løpet av 2018/2019. 

 

Fokuset er: 

 Hvem er JEG i organisasjonen vår og hva skal til for at jeg skal ha det bra? 

 Hvem er VI i organisasjonen vår – hvordan fungerer det på min arbeidsplass – i det Vi-

et vi har der? 

 Hva er VIRKSOMHETEN vi jobber i? Hvordan kommunen skrudd sammen og hvorfor?  

 Hva slags sammenheng er det mellom de ulike VI-ene? 

 

Lederutviklingsprogram 

Lederutviklingsprogrammet for alle lederne videreføres i 2019. Programmet gjennomføres i 

samarbeid med Great Leadership Institute. Ledernettverk og arbeid mellom samlingene er en 

vesentlig del av utviklingsarbeidet. Hensikten er å gå fra meg og mitt til vi og vårt. Sammen 

står vi så mye sterkere! 

 

Mål: 

 Kunnskap om fremgangsmåter for å utvikle egen ledergruppe og avdeling 

 Innblikk i forutsetninger, prosesser, resultater og psykologiske tilstander som 

kjennetegner velfungerende og effektive ledergrupper og organisasjoner. 

 Konkrete virkemidler for å analysere og iverksette målrettet øvingspraksis i egen 

ledergruppe og avdeling. 

 

Næring og utvikling 

Kommunen er en aktiv samarbeidspartner og tilrettelegger for næringslivet. Hovedfokuset i 

planperioden er fortsatt å være en sentral tilrettelegger for å sikre vekst og utvikling av 

kommunens næringsliv. Dette gjelder spesielt arbeidet med utviklingen av Hurdal sentrum, og 

samarbeid med grunneiere og utviklere. Hurdal næringsforum og Hurdal kommune 

samarbeider om gjennomføring av næringslivsfrokoster og felles prosjekter for å utvikle 

næringslivet i Hurdal. 
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Partsamarbeid 

Vi vil satse på å videreutvikle vårt partsamarbeid. Full verdi av partsamarbeid får vi når hele 

organisasjonen drar i samme retning. Et typisk eksempel på dette er parter som sammen snur 

hver stein for å spare penger. Den tyngste steinen kan medarbeiderne løfte fordi de vet hvor 

kuttene smerter minst. For å få dette til fordrer det at medarbeiderne har et klart bilde av 

kommunens økonomi og at de gis mulighet til å komme med løsningsforslag.  

 

 

Kvalitetssystem 

Vi vil starte opp med et prosjekt for å innføre et kvalitetssystem. Kvalitetssystemer er ofte 

forskjellen mellom vellykkede og mislykkede prosjekter. Kvalitetssystemer er et virkemiddel for 

å oppnå ønsket kvalitet på leveransen.  

Hensikten er å styrke tjenestene ved å sikre at det har nødvendig styring og kontroll på det 

som gjøres, og dermed det som faktisk leveres. 

 

Et kvalitetssystem bidrar til: 

 å tilfredsstille eksterne og interne krav 

 at virksomheten leverer enhetlig 

 forutsigbare resultater 

 effektiv kommunikasjon 

 å forbygge feil og mangler 

 redusere kostnader 

 erfaringsoverføring 

 å beskytte den enkelte mot å gjøre feil 

 å forenkle hverdagen til hver enkelt 

 

5.1.1 Driftsbudsjett HA 1 Administrasjon 

 

Hovedårsaken til den vesentlige endringen i lønnskostnader de siste årene skyldes korreksjon 

av hvordan lønn er belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg til reduserte kostnader som 

følger av redusert bemanning gjennom omstilling.   

5.2 Oppvekst 

5.2.1 Oppvekst felles - administrasjonen 

Barnehagemyndighet, barnehage- og skoleeierrollen er tillagt kommunalsjef. I tillegg kommer 

overordnet ansvar og strategisk utvikling av tjenesteområdene skole og oppvekst. 

Barnehagemyndighet fører tilsyn med barnehagene, koordinerer barnehageopptak, 

behandler søknader om dispensasjoner fra pedagognormen og refusjoner i form av redusert 

foreldrebetaling og søskenmoderasjon, forvalter tilskudd, generell saksbehandling og 

strategisk utvikling av tjenesteområdet.  

 

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

barnehager med henholdsvis 75 og 116 godkjente plasser. Alle barn som søkte 

i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -8 415 -491 -490 -501 -554 -566
Lønnsutgifter 10 539 5 836 5 229 5 334 5 440 5 549

Sosiale utgifter 2 439 2 128 1 899 1 937 1 975 2 015

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 827 1 450 1 671 1 713 1 756 1 799

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 978 1 336 1 336 1 369 1 404 1 439

Overføringer 1 783 1 132 -19 -19 -19 -19

Sum driftsutgifter 22 554 11 869 10 103 10 321 10 544 10 771

Netto driftsresultat 14 028 11 240 9 463 9 671 9 839 10 055

Øk.plan 2019-2020
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barnehageplass innen 01.03.18 fikk sitt førstevalg. Per oktober 2018 var det 145 barn i 

barnehagene i Hurdal.  Det er 22 foreldre som får redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid.   

Det er 100 % barnehagedekning i kommunen. 

 

 

Satsningsområder 
«Kompetanse for kvalitet» 

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

skoleledere frem mot 2025.  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. Det vil bli utarbeidet en plan for videreutdanning av 

lærerne slik at vi kan innfri kravene til 2025. 

 

Plasser og foreldrebetaling 

Innenfor skole og barnehage tilbys det fra 2019 kun 60 eller 100 % plasser ved den 

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

henhold til statsbudsjettet. I henhold til statsbudsjettet vil prisen øke i to trinn. Fra 1.1.18 er 

betalingen kr 2990 og fra 1.8.18 er betalingen kr. 3040. 

 

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 

Et sentralt satsningsområde er tidlig innsats og mer tverrfaglig samarbeid mellom skole og 

barnehage, sant mellom andre tjenester for at alle barn skal bli vinnere i sitt eget liv etter sine 

forutsetninger. Det er dannet et nettverk innen Oppvekst bestående av alle ledere i 

barnehagene og skolen. Intensjonen for nettverket er: 

 Utvikle en utforskende innstilling til egen lederpraksis 

 Skape en felles arena for deling, refleksjon og læring for å utvikle barnehagen/skolen 

som en lærende organisasjon 

 Utvikle en felles forståelse og et felles språk om rammeplan-/læreplan som danner 

grunnlag for utviklingsarbeid 

 Bygge et profesjonelt godt fellesskap i/mellom alle nivåer 

 

I tillegg er det en plan hvor andre tjenester deltar i forlengelsen av nettverket, slik som 

forbyggende barnevern, PPT og andre. I 2019 vil vi arbeide med få eierskap til ny rammeplan 

og læreplanfornying. Vi vil tematisere rammeplan/læreplanfornying i de lærende 

ledermøtene.  Hovedfokus vil være å utvikle felles forståelse for overordnet del av 

læreplan/rammeplan og se på implikasjoner for ledelse. 

 

Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Et annet satsingsområde er prosjekt inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

 

De overordnende mål er: 

 Barnehagen skal ha høy kvalitet som fremmer trivsel, lek og læring 

 Elever skal ha et godt og inkluderende læringsmål 

 Et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser 

 

Utredning av barnehageorganisering 

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

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

mellom offentlige og private barnehager. Det er behov for å gjennomføre en utredning av 

kommunal kapasitet og organisering for fremtiden. Dette vil kunne styrke den pedagogiske 

plattformen i tilbudet, samtidig som kommunen får bedre økonomisk styring i forhold til 

tilskuddene som ytes.  
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5.2.2 Hurdal skole og kultursenter 

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» 

 

Det var 331 elever ved oppstart skoleåret 2018/2019 fordelt som følger: 1.-4.trinn (147), 5.-

7.trinn (87) og 8.-10.trinn (97). 1 elev får sin tilrettelagte opplæring ved Preståsen skole.   

Skoleåret 2017/18 var det 59 barn som benyttet SFO. I dag er det (per oktober 2018) 28 barn 

med 100 % plass og 19 barn med 60 % plass. Tjenesten består av 43 årsverk, noe som utgjør 51 

medarbeidere. Skolen behøvde ikke ansette flere lærer i forhold til ny lærernorm, da de 

allerede er innenfor normen. 

 

Satsningsområder 
Digitale verktøy og kompetanse 

PC-dekningen og standarden på IKT system på skolen er pr. i dag ikke forsvarlig. I budsjettet 

er det lagt inn digital investering for å kunne oppfylle kravene i læreplanen.  Det vil bli 

utarbeidet en rulleringsplan for (forvaltning) og investering/ oppgradering av IKT. 

Et av våre satsingsområder er å øke den digitale kompetansen for å benytte digitale verktøy i 

undervisning. Klok bruk av teknologi kan skape engasjement og deltakelse hos elevene på en 

måte som ikke er like lett å få til i et tradisjonelt klasserom. Vi ser fordeler som oppstår når man 

introduserer ny teknologi i et tradisjonelt analogt klasserom. Det legger også til grunn at 

viktige verdier i skolen, som deltakelse, deling og involvering, kan bli styrket når teknologien 

brukes på en klok måte i klasserommet. 

Pedagogisk – psykologisk tjeneste 

Eget tjenestetilbud vil være etablert i kommunen fra 1.1.19. Hensikten med å etablere 

tjenesten i egen kommune er å øke tilgjengelighet, tidlig og forebyggende innsats, samt en 

helhetlig tilnærming for elever med individuelle behov. PPT vil gi systemrettet og individrettet 

veiledning i barnehage og skole, samt veiledning til foreldre/foresatte. 

 

SFO 

Budsjettet for 2018 forutsatte en endring med tilbud av kun 60 % eller 100 % plasser ved SFO. 

Dette har gitt en nedgang i antall barn som benytter seg av tilbudet. Det vil bli satt i gang et 

arbeid for å avdekke om det er endringen i tilbudet som er årsaken til nedgangen. 

 

Hurdal kommune og Kronprinsparets Fond starter et pilotprosjekt i 2019 

Prosjektet er et framtidsverksted som gir ungdommer et nytt sted å være på fritida, og hvor 

ungdom i 9. klasse med ulike erfaringer, interesser og egenskaper sammen løser oppgaver, 

diskuterer og jobber med sine veivalg for framtida. De utvikler kunnskap, ferdigheter og 

holdninger som gjør at de kommer styrket ut av prosjektet og inn i videregående opplæring. 

Målet er å gi ungdommene veivalgskompetanse, tro på seg selv og egen framtid, samt bidra 

til et godt grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv.  

 

5.2.3 Hurdal barnehage 

Hurdal kommune har en offentlig barnehage med 27 godkjente plasser, og 7,1 årsverk. 

Barnehageloven og Rammeplan for barnehager med formål og innhold er nasjonale 

dokumenter. Årsplan for Rustad barnehage 2018-2019 er overordnet lokalt dokument.  

 

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

tar barnas perspektiv og er aktiv deltagende i barnas lek 
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5.2.4 Målekort for HA 2 Oppvekst 

Målkortet for hovedansvarene angir overordnede mål og tiltak som skal understøtte 

satsningsområdene i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål for tjenesten.  

 

5.2.5 Driftsbudsjett HA 2 Oppvekst 

 

Hovedårsaken til den vesentlige endringen i lønnskostnader de siste årene skyldes korreksjon 

av hvordan lønn er belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg til reduserte kostnader som 

følger av redusert bemanning gjennom omstilling.   

 

5.3 Helse, Pleie og Omsorg 

5.3.1 Familiens hus  

Består av barnevern, helsestasjon og rus- og psykiatritjenesten og utgjør totalt 11,8 årsverk. 

Familiens hus har spesiell oppmerksomhet på tidlig innsats og forebygging. Tjenesteområdet 

skal legge til rette for at Hurdal kommune sine innbyggere i størst mulig grad opplever trivsel 

og velvære og mestrer normale livsutfordringer. Barn og ungdom gjennomfører skolegang, 

kommer i arbeid og er i stand til å bidra til samfunnet rundt seg. 

 

 

Satsnings- 

områder Mål Tiltak Ansvarlig

Viderutvikle gode og trygge overganger 

både i barnehage og skole Viderutvikle og implemetere en plan 

for overganger 

Oppvekst

Videreutvikle godt læringsmiljø i 

barnehage og skole

Øke medarbeidernes 

relasjonskompetanse
Oppvekst

Inkluderende  barnehage og skolemiljø
Gjennomføre og implementere 

prosjektet via Udir
Oppvekst

Barnehage og skole skal fremme god 

fysisk og psykisk helse

Lage en plan for sosial kompetanse 0-16 

år
Oppvekst

Tidlig innsats

Tverrfaglig forebygging gjennom 

samabeid intert i Oppvekst og med 

andre

Oppvekst

Sikre kvalitet i tjenester Lage en kompetansestrategiplan Oppvekst
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i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -13 847 -6 691 -6 234 -6 361 -6 907 -7 048
Lønnsutgifter 33 675 26 848 24 374 24 861 25 358 25 866

Sosiale utgifter 9 577 9 930 9 656 9 849 10 046 10 247

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 6 084 2 907 2 741 2 809 2 879 2 951

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 25 323 22 925 21 925 22 473 23 035 23 611

Overføringer 4 185 -1 804 -1 017 -1 037 -1 058 -1 079

Sum driftsutgifter 78 829 60 805 57 679 58 956 60 261 61 596

Netto driftsresultat 64 982 54 115 51 445 52 595 53 354 54 548

Øk.plan 2019-2020
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Satsningsområder 
Tidlig innsats 

Det er fokus på tidlig innsats ved å styrke familierådgivning i barneverntjenesten som et 

forebyggende tiltak for å redusere økning til barnevernet. 

Tjenesteutvikling: BUFDIR-veiledning 

Hurdal en av to kommuner i Akershus som er valgt ut til et prosjekt i regi av Bufdir for 

veiledning i forbindelse med utvikling av tjenesten.  

Barnevern  

Barneverntjenesten består av 6,8 årsverk. Barneverntjenesten har fått tilført 2 stillinger, delvis 

finansiert av Fylkesmannen. Fire ansatte i barneverntjeneste og psykisk helse og rus er blitt 

sertifisert i COSP (metode for veiledning), i tillegg har rustjenesten økt kompetanse med 

«Kjentmann».   

Andel barn med barnevernstiltak i Hurdal kommune i forhold til innbyggere 0-17 år er 28 %. 

Barneverntjenesten mottar meldinger, vurderer dem og følger opp med eventuelt 

undersøkelser. 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.  

Psykisk helse og rus 

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

psykolog og vernepleier. Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal kommune sine 

innbyggere i størst mulig grad opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. 

Det er om lag 55 brukere innen tjenesten og de er fortrinnsvis voksne. En ansatt 

videreutdannes i psykososialt arbeid for barn og unge slik at fokuset på yngre brukere økes. 

Psykisk helse og rus utfører lavterskeltjeneste uten henvisning, livsstilpoliklinikk og dagsenter. En 

medarbeider har økt kompetanse med «kjentmann».  

Helsestasjon 

Helsestasjonen består av 3 årsverk med kompetanse innen sykepleie, jordmor og helsesøster.  

I tillegg er fastleger på helsestasjonen hver tredje uke. Det er i snitt 40 gravide i kommunen 

hvert år og antall førstegangsfødende er økende. Det gjennomføres nærmere 150 

konsultasjoner av jordmor og 1000 konsultasjoner på helsestasjonene årlig. Tjenestene på 

helsestasjonen er helseundersøkelser og vaksinasjoner av barn, skolehelsetjener, barselkafe, 

råd- og veiledningsgrupper.  

Det har i en lenger periode vært utfordringer knyttet til bemanning. Det er ansatt en fagleder 

på helsestasjon (helsesøster) og en ressurs er knyttet opp mot skolehelsetjenesten. Det er ikke 

rekruttert jordmor. Et av omstillingstiltakene for 2019 omhandler kjøp av tjenester for å dekke 

lovkravet.  

5.3.2 Sosialtjenesten 

Den kommunale delen av sosialtjenesten består av 3 årsverk hvorav 0,5 årsverk er leder for 

NAV og 2,5 årsverk er medarbeidere.  

Den kommunale delen av NAV styrkes gjennom den nye partnerskapsavtalen, som synliggjør 

grensesnittet mellom den statlige og den kommunale tjenesten. Det innebærer tilføring av 1 

årsverk med tilhørende overføring av oppgaver for å sikre helhetlig tjenesteyting innenfor NAV 

sitt virkeområde. 

Det er 154 brukere av tjenesten, hvorav 23 er ungdom under 27 år. Tjenestene som ivaretas 

på kommunal side er primært økonomisk rådgivning med opplysning, råd og veiledning. I 

tillegg gis økonomisk sosialhjelp, akutt botilbud og tiltak for å fremme overgang til arbeid og 
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bekjempe fattigdom eks ved bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP).  Tjenesten har fokus på 

å forebygge og utjevne sosiale forskjeller.  

Satsningsområde 
Aktivitetsplikt 

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

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

rette. Før sommeren ble det satt i verk tiltak for å redusere utbetalinger av økonomisk 

sosialhjelp og flere unge er nå over i aktivitet. Vi ønsker at den positive trenden skal vedvare 

og det er funnet gode løsninger for de som kan delta i tiltakene.  

5.3.3 Helse og omsorg - felles 

Tjenesteområdet består av tjenesteleder for sykehjem, tjenesteleder for hjemmebaserte 

tjeneste, i tillegg til rådgiver innen helse og en konsulent. Området har felles vaskeri og 

kjøkkentjenester som utgjør 5,1 årsverk. 

Helse og omsorgstjenesten i Hurdal kommune skal sikre at innbyggerne i Hurdal får 

nødvendige tjenester. Kommunens helse- og omsorgstjeneste har stor bredde og omfatter 

både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helse- og omsorgstjenester til alle 

som bor  

 

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

grunnlaget for morgendagens tjenesteyting. Tjenestene vrir fra langtidsopphold på sykehjem 

til mer hjemmebaserte tjenester/omsorgsboliger. Omleggingen vil kreve gjennomgang av 

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

 

Satsningsområder 
Velferdsteknologi 

Vi skal videreutvikle tjenestene og ha fokus på bruk av velferdsteknologiske løsninger som kan 

bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Økt bruk av 

velferdsteknologi er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å realisere viktige verdier for 

brukere og tjenestene. Ringesignalanlegget på sykehjemmet har behov for utskifting. Det er 

behov for å innføre velferdsteknologi for å øke sikkerhet og kvalitet i tjenestene til brukerne, 

samt å bedre dokumentasjon for tjenestene som leveres. Det er en prosjektgruppe som i 

samarbeid med DGI kartlegger og tilrettelegger for nytt ringesignalanlegg.  

 

Samhandlingsreformen 

Kommunene har gjennom samhandlingsreformen fått et tydelig ansvar for å bidra til at 

innbyggerne skal kunne leve sunne og helsefremmende liv. Målet er at økt fokus på 

forebygging og behandling i kommunene skal føre til mindre sykdom og kostnadskrevende 

behandling i spesialisthelsetjenesten. 

 

Den nye stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste legger til grunn at fremtidens 

helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres pårørende. 

Brukerne skal få større innflytelse på egen hverdag, gjennom mer valgfrihet og et større 

mangfold av tilbud. Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver 

enkelt tjenestemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får mulighet til å leve et 

aktivt og godt liv i fellesskap med andre. Meldingen fokuserer videre på å utvikle en helse- og 

omsorgstjeneste som er teambasert, og som muliggjør et bredere og mer samordnet tilbud, 

bedre tilgjengelighet og riktigere bruk av personellressursene. 

 

Vi er godt i gang med å følge opp de nye nasjonale føringene og har fokus på dette i 2019. 

 

Dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens 

Fra 1. januar 2020 blir dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens en 

lovpålagt oppgave for kommunene.  
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Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer 

med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser i 

forslag til statsbudsjett 2019. 

Kommuner som etablerer nye plasser i 2019, vil få økt tilskuddssats. Ved videreføring av 

opprettede plasser fra 2012–2018 vil kommunene få utbetalt tilskudd på 30 prosent av antatte 

kostnader, som for tidligere år. Dette må være et fokus område for oss i 2019. 

 

Tildelingsenhet 

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenestene er ett av verktøyene i kommunens arbeid for 

å møte morgendagens utfordringer og sikre at innbyggerne i Hurdal tildeles helse- og 

omsorgstjenester med utgangspunkt i en faglig vurdering av behovet. En har i lengre tid sett 

behovet for å konkretisere hva som ligger i nasjonale føringer for helse- og omsorgstjenestene 

og omsette dette i rutiner for praksis i Hurdal kommune.  

 

Det er utarbeidet kriterier for de enkelte tjenesten, som støttes av en definert omsorgstrapp for 

Hurdal kommune. Ny tildelingsenhet starter opp sitt arbeid høsten 2018. Det vil sikre at det 

tverrfaglige samarbeidet i kommunen styrkes. Vi ser et økende behov for fysio- og 

ergoterapeuter for å følge opp forebygging og tidlig innsats. Eldre som opplever 

funksjonsendring eller har andre utfordringer vil ofte ha behov for tilrettelegging eller annen 

bolig/boform. Det er behov for flere omsorgsboliger med og uten bemanning i Hurdal 

kommune.  

 

 

Figur 11 Omsorgstrapp for Hurdal kommune, kilde: Brit Bakken, RO 

5.3.4 Hjemmebaserte tjenester og rehabilitering 

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

befolkningen i eget hjem og i omsorgsboliger. Kommunen har 19 omsorgsboliger, hvorav 9 

boliger har bemanning på dag og kveld. Hjemmebaserte tjenester består av hjemmehjelp- 

og hjemmesykepleie, fysioterapi og ergoterapi.  Det er 19 årsverk totalt innen 

tjenesteområdet.  

 

Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne mestrer eget liv, ivareta brukernes verdighet og 

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

som mulig og mestre egen hverdag. 
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Tjenestene dreies fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, og det er igangsatt tiltak innen 

hverdagsrehabilitering og tidlig innsats samt implementering av velferdsteknologi. Det er 

innført digitale trygghetsalarmer med GPS og elektroniske dørlåser er implementert.  

Rehabiliteringsavdelingen har gjennom økning av ergoterapistilling blitt styrket, ny 

ergoterapeut i 100 % stilling startet i sommer. Det er to hele stillinger i fysioterapeut i tjenesten. 

Rehabiliteringsavdelingen er en viktig del av hverdagsrehabiliterings teamet og 

Livsstilspoliklinikken. Brukere som etter utskrivelse fra sykehus eller annen funksjonsendring er i 

behov av korttidsplass og rehabilitering der krever i perioder mye ressurser fra avdelingen. 

Terapeutene har en viktig rolle i forhold til forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

 

5.3.5 Bolig for funksjonshemmede og tilrettelagte tjenester 

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

grad av funksjonshemming både i bolig for funksjonshemmede. Kommunen har 5 leiligheter 

som er bemannet og en avlastningsleilighet som i dag ikke er i bruk. 

 

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 stor omstilling hvor det er redusert 2 

årsverk og en stilling er gjort om til fagansvarlig med høyskolekompetanse. Det er nå 11 

årsverk i boligen.  

 

I tillegg leveres tjenester inn i et barneteam, samt oppfølging av foresatte og støttekontakter. 

Barneteamet har 4 årsverk med helsefagarbeider og assistent. Det er 8 som får omsorgslønn 

og 17 støttekontakter, samt BPA-ordning i tjenesten. Rådgiver for helse følger opp 10 

funksjonshemmede brukere som er hjemmeboende. Det er behov for tilrettelagte boliger for 

flere i denne gruppen. Videre er det behov for å utrede og tilrettelegge mulighet for 

deltakelse i alminnelige aktiviteter i nærmiljøet. 

 

5.3.6 Sykehjem 

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

på institusjon. Kommunen har ett sykehjem med 30 plasser hvorav 16 er langtidsplasser, 5 

korttidsplasser, 9 skjermete plasser og dagsenter for hjemmeboende.  

 

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

være tilpasset brukernes hjelpebehov. Det er et mål at beboere på sykehjemmet har et godt 

og trygt sted å bo med meningsfylt innhold med aktiviteter og sosialisering. Det er både 

forebyggende og gir livskvalitet til den enkelte beboer.  

 

Det har vært en omstilling på sykehjemmet med omgjøring av en langtidsplass til korttidsplass, 

samt et tiltak med reduksjon av 5 sykehjemsplasser. Det har i den prosessen blitt redusert med 

ett årsverk og det er planlagt ytterligere reduksjon av årsverk når omstillingen er fullført. 

Reduksjonen i årsverk har blitt gjennomført ved naturlig avgang.  

 

Sykehjemmet står overfor et komplekst og utfordrende pasientbildet, og som i enda større 

grad vil være gjeldende for fremtidens sykehjem. Sykehjemmet gir omsorg, pleie og 

medisinsk- og sykepleiefaglige tjenester. Noen av oppgavene er medisinering, intravenøs 

behandling og palliativ pleie samt at de ansatte gjennoms sitt klinisk blikk bidrar til at 

funksjonsendring blir oppdaget tidlig. Den stadig økende kompleksiteten bidrar til at det er 

økt behov for sykepleiere. Det er 25 årsverk innen tjenesteområdet. Sykehjemmet skal i større 

grad utnytte teknologiske løsninger og det planlegges implementering av ny velfersteknologi.  
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Dagsenteret er åpent fire dager i uken hvor av to dager er for hjemmeboende som har 

demens. Dagsenter er en viktig ressurs. Det er en ansatte som legger til rette for den daglige 

aktiviteten som er helt sentral for å gi brukerne gode dager med meiningsfullt innhold. 

 

5.3.7 Legetjenesten 

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

fastleger med pasientlister på henholdsvis 840, 600 og 1000. Kommunen har også ansatt 0,5 

årsverk kommunelege/fastlege med pasientliste på 400. Det er også funnet rom for å 

prioritere 0,5 årsverk kommuneoverlege.  

 

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

opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. 

 

Fastlegene utfører pasientrettet arbeid i henhold til pasientliste, samt at de gir tjenester på 

helsestasjon, sykehjem, daglegevakt, interkommunal legevakt og veiledning til turnuslege. 

Kommuneoverlegen utfører systemrettet arbeid innen miljørettet helsevern, smittevern, 

helseberedskap, folkehelsearbeid, tilsyn og eventuelt forskning. 

 

 

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

tilleggsavtaler for tjenestebehov til sykehjem, helsestasjon, daglegevakt, interkommunal 

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

lege i skolehelsetjenesten. Samarbeidsmøter med fastlegene gjennomføres ikke i dag jevnlig 

og disse må gjenopptas ihht krav. 

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

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

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

under spesialisering.  Det er utfordringer i forhold til å følge opp veiledningsplikten og det er i 

dag ingen lege i spesialisering i kommunen.  

 

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

avklaringer må på plass for fastleger i kommunen. 
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5.3.8 Målekort 

Målkortet for hovedansvarene angir overordnede mål og tiltak som skal understøtte 

satsningsområdene i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål for tjenesten.  

 

5.3.9 Driftsbudsjett HA ¾ Helse og omsorg: 

 

Hovedårsaken til den vesentlige endringen i lønnskostnader de siste årene skyldes korreksjon 

av hvordan lønn er belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg til reduserte kostnader som 

følger av redusert bemanning gjennom omstilling.  For HA ¾ utgjør også kostnader til 

utskrivningsklare pasienter og Helsehuset en vesentlig økning.  

 

5.4 Eiendomsforvaltning og prosjekt 
Tjenesteområdet eiendomsforvaltning og prosjekt omfatter hovedansvar 5 og 7.  

Hovedansvar 5 er selvkosttjenester (VARF) innen:  

 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 

Satsnings-

områder Mål Tiltak Ansvarlig

Brukere skal oppleve forutsigbarhet i 
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Brukermedvikning, 
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Tidlig innsats
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Helsetunet og 
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Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -15 654 -19 489 -18 438 -18 827 -20 907 -21 347
Lønnsutgifter 46 523 55 851 56 313 57 440 58 588 59 760

Sosiale utgifter 14 423 18 491 15 022 15 323 15 629 15 942

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 5 494 6 569 6 432 6 593 6 758 6 927

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 6 987 9 436 9 605 9 845 10 091 10 344

Overføringer -286 -3 309 1 840 1 877 1 914 1 953

Sum driftsutgifter 73 122 87 039 89 213 91 078 92 981 94 925

Netto driftsresultat 57 468 67 550 70 776 72 251 72 074 73 578

Øk.plan 2019-2020
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Hovedansvar 7 omfatter: 

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

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

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

Høversjøvegen, Knaimoen, Rustadvegen  

 Brannvern beredskap/forebyggende - ivaretas gjennom Øvre Romerike Brann og 

Redning IKS 

 

5.4.1 Selvkosttjenester (VARF) 

Det viktigste vi gjør er å sikre Hurdal sine nåværende og fremtidige innbyggere rent og nok 

drikkevann av god kvalitet. Vi skal ivareta våre miljø- og hygienekrav og sikre at våre 

avløpsløsninger ikke bidrar til forurensning. Foruten at tjenestene skal ha en god kvalitet skal vi 

etterstrebe kostnadseffektive løsninger for å holde våre avgifter så lave som mulig for våre 

innbyggere. 

 

Satsningsområder 
Vannforsyning 

Hurdal kommune er av Mattilsynet etter tilsyn pålagt å gjennomføre en rekke tiltak for å sikre 

forsyningssikkerheten ved Hurdal vannverk. Flere av tiltakene får direkte økonomiske 

konsekvenser. Som en følge av de tiltak som må iverksettes er det en opptrapping i 

budsjettet. Det største tiltaket kan knyttes til reservevann.  

Det er kjent at det i tiden som kommer må gjennomføres tiltak rundt avløpsrenseanlegget 

som ikke har tilstrekkelig kapasitet, og dermed ikke tilfredsstiller krav til rensing fremover. 

Fylkesmannen har varslet at de ønsker å gjennomgå kommunens utslippstillatelse. Det vil i 

tiden som kommer bli iverksatt arbeider med å utrede alternative løsninger både for nytt 

avløpsrenseanlegg, eventuelt et utvidet samarbeid med nabokommuner. 

 

Private vann og avløpsanlegg 

Prosjekt kartlegging privat vann og avløp ble startet 2015. Prosjektet hadde god fremdrift, 

men på grunn av ressursmangel har det ikke vært mulig å sluttføre arbeidet. Foreløpig er ikke 

riktige registreringer av abonnenter med private avløpsanlegg ikke er på plass, men dette vil 

bli prioritert i 2019. Dette gir enkelte utfordringer videre, slik som når Hurdal kommune må 

inngå ny slamtømmeavtale. Per oktober 2018 er ressursene innenfor området for knappe til å 

utføre lovpålagte oppgaver. Av den grunn er det inngått avtale med eksterne rådgivere om 

bistand. Denne situasjonen fremkommer også tydelig etter tilsyn fra Mattilsynet. Spesielt kan 

nevnes arbeidet med å få utredet konsekvenser av påleggene, samt å få på plass 

internkontroll og risiko- og sårbarhetsanalyser.  

 

Avløpsanlegg 

På avløpsrenseanlegget er det avdekket store mangler i det elektriske anlegget. Dette fører 

til meget stor brannfare, og det er behov for akutte tiltak. 

Etterslep av vedlikehold som fører til brudd på hovedledningene kan føre til større avvik. Det 

arbeides med en saneringsplan, men før større del av ledningsnettet vårt er byttet ut er det 

risiko for flere brudd.   

Det må forventes at gebyrene i årene som kommer vil stige som en følge av kommende 

investeringer i vann- og reservevannforsyningen og ny løsning for avløpsrensing. Hurdal 

kommune har ikke bygget opp selvkostfond som ville bidratt til å hindre store svingninger i 

årlige gebyrer på vann- og avløp.  

 

5.4.2 Eiendomsforvaltning  

Eiendomsforvaltning skal gjennom sine tjenesteområder yte god service, gode tjenester og 

sikre nødvendig forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, utbyggere og 
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brukere/ansatte i kommunale formålsbygg. Tjenesteområdet skal videre ha som sentrale mål 

å sikre et godt kollektivtilbud, god trafikksikkerhet langs veger og i bomiljø. 

 

Satsningsområder 
I årets budsjett er det prioritert etablering av en vedlikeholdsplan med prioritering av tiltak for 

kommunale bygg. Denne er påbegynt og budsjettet legger opp til å avsette en million til 

vedlikehold i økonomiperioden (se eget vedlegg). Det er utfordrende at det ikke er bygd opp 

vedlikeholdsfond i kommunen. 

 
Skolebygg 

I desember er det fem år siden den nye skolen stod ferdig. Det er avdekket synlige 

setningsskader, risiko for radoninnsig, samt at det har kommet noen bekymringer på 

vannkvalitet i rørsystemene. Hurdal kommune har en fem års frist for å reklamere på bygget. 

Per oktober 2018 er ikke underlag for en eventuell reklamasjon klart. 

 

Tak på helsetunet 

Utbedring av takene ligger i investeringsbudsjettet for 2019. Taket har hatt flere reparasjoner, 

og det kommer signaler om at lekkasjer kan ha påvirket bærende konstruksjoner. Det 

vurderes å utvide prosjektet med flere deler av bygningsmassen for å få et bedre og mer 

komplett solcelleanlegg enn først vedtatt. Per oktober 2018 er ikke dette ferdig utredet. 

 

Branntilsyn 

Det er gjennomført branntilsyn og -kontroller på Rådhusene, NAV og skolen. Tilsyn og 

kontroller avdekket store avvik og tiltak må gjennomføres i løpet av 2019.  

Hurdal kommune fikk pålegg av Fylkesmannen i 2016 om registrering og tømming av 

sandfang fra kommunale veger. Registreringen er gjennomført med egne ressurser. Det 

kommer årlige kostnader fremover for tømming av sandfang, foreløpig estimert til kr. 100.000 

pr. år. 

 

Vedlikeholdsplan 
Etterslep på bygningsmassen er betydelig. Gapet mellom byggenes tilstand og krav til kvalitet 

øker for hvert år. Det kan nevnes at kravene til brannvern, ventilasjon, elektriske installasjoner, 

energi og så videre har forandret seg betydelig siden de eldste byggene våre ble oppført. 

Når så byggene ikke vedlikeholdes og oppgraderes blir det etterhvert krevende og ikke minst 

kostbart når det må gjennomføres oppgradering som følge av offentlig pålegg. Alt for stor del 

av drift og vedlikehold skyldes akutte oppgaver som må utføres for å sikre primærfunksjonene 

i bygget. Arealeffektivitet gir et stort potensiale i l kommunen, dersom man ser etter måter å 

redusere driftskostnadene. Dette elementet vil være viet ekstra oppmerksomhet når vi skal 

lage en vedlikeholdsplan. Det andre potensialet ligger i energiforbruket. Det må gjøres grep 

for å komme over i planlagte og driftsøkonomiske vedlikeholdsrutiner. For å komme dit må 

behovene og rammen for forvaltningen samstemmes bedre.  
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PRI 

1.runde 
Tiltak 2019-Varig*  Beløp  Beløp  Konsekvens* Risiko*

1
Drenering og vannledning - 

Rådhuset 500 000 Fukt i kjeller og arkivrom 
Høy

1
Montere ny innbruddsalarm 

Rådhus B - defekt 30 000 Manglende alarmsystme
Høy

1
Brannalarmanlegget/ledelys på 

NAV må oppgraderes. 50 000 Avvike etter brannkontroll
Høy

1
Pusse opp bad Helsetun (2 stk pr 

år) 200 000                       200 000 

Eksisterende bad kan ikke 

benyttes i dagens t ilstand
Høy

1
Terrasser - Vegvoktersvingen 24 C 

og 24 D 50 000 HMS sikkerhet
Høy

1 Myndighetskrav fra Fylkesmann

100 000                       100 000 

Tette kummer som kan 

resultere i  oversvømmelse 

på andres eiendommer der 

kommunen sitter med 

erstatningsansvaret.

Høy

2 Grøfterensk
150 000                       150 000 Forhindre overvann

Høy

3 Kirken - males/vedlikeholdes 
250 000 Unngå råteskader.

Høy

3 Kapellet  - males/vedlikeholdes 
200 000 Unngå råteskader.

Høy

4

Utvendig maling/ beising på bolig 

for funksjonshemmede                               

50 000

Vedlikeholdsbehov, da 

maling er svært slit t .

Middels

5
Bytte ventilasjon på deler av 

bygget 500 000

Dårlig luft  i 

kommunestyresal/kontorer
Middels

5 Nytt gulvbelegg i ganger Bosenter
80 000

Vedlikeholdsbehov, da 

gulvet er svært slit t .
Middels

6 Male ganger på Bosenter 
50 000

Vedlikeholdsbehov, da 

maling er svært slit t .
Middels

8
Merknad fra branntilsyn, ang. 

t ilgang t il elskap.

50 000

Teknisk rom aktivitetshuset 

blir benyttet som lager for 

renhold, noe som hindrer rask 

t ilgang t il elektroskap. 

Brannvesen vil ved brann bli 

hindret t ilgang t il skap, noe 

de påpekte ved t ilsyn. 

Middels

10

Uteareal rundt Familiens hus/Nav 

trenger generell oppgradering, 

(Planteareal, steinlagte områder 

og asfalt)
100 000                       250 000 

Utearealet forblir lite 

attrakt ivt

Lav

10

Nytt gulvbelegg kontor, , kopirom 

og møterom for Hjemmebaserte 

t jenester 65 000 Vedlikeholdsbehov

Lav

Konsekvensbeskrivelse og risikovurdering av foreslåtte tiltak
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5.4.3 Målekort for HA5 Eiendomsforvaltning og prosjekt 

Målkortet for hovedansvarene angir overordnede mål og tiltak som skal understøtte 

satsningsområdene i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål for tjenesten.  

 

 

5.4.4 Driftsbudsjett HA 5 Eiendomsforvaltning og prosjekt 

 
 

Hovedårsaken til den vesentlige endringen skyldes korreksjon av hvordan kostnader er 

belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg økte kostnader for de interkommunale 

samarbeidene.   

 

5.5 Plan og Miljø 
Hovedansvaret (HA 6) 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.  

 

Satsnings- 

områder Mål Tiltak Ansvarlig

Sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 

på kommunens vann- og avløpsanlegg 

itakt med forventet 

befolkningsutvikling

Gjennomføre oppgradering av privat 

avløpsanlegg.

Prioritere områder for kommunalt vann 

og avløp. 

Eiendoms- 

forvaltning

Legge til rette for fremtidsrettede 

renovasjonsløsninger 

Vurdere digitale muligheter og 

fremtidsrettede lønsinger i Hurdal 

sentrum

Eiendoms- 

forvaltning

Vurdere gode og fremtidsrettete 

løsninger for vann og avløp 

Utrede samarbeidsløsninger med andre 

kommuner.

Eiendoms- 

forvaltning

 Ha fokus på inkluderende arbeidsliv og 

tilrettelegging

Vurdere løsninger sammen med f.eks 

Orbit Arena/NAV og andre 

tilretteleggingsordninger

Eiendoms- 

forvaltning

Alle vassdrag skal ha god vannkvalitet 
Rydde opp i private avløpsanlegg.

Delta i HUVO samarbeidet

Eiendoms- 

forvaltning

Redusere lekkasjer på vann og 

avløpsnett

Utarbeide og gjennomføre gode 

saneringsplaner

Eiendoms- 

forvaltningK
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i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -16 298 -17 200 -17 250 -17 679 -18 182 -18 634
Lønnsutgifter 2 138 2 443 2 550 2 601 2 653 2 706

Sosiale utgifter 691 862 871 889 907 925

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 451 2 773 7 873 8 070 8 272 8 478

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 5 411 5 330 5 430 5 566 5 705 5 848

Overføringer 0 500 500 510 520 531

Sum driftsutgifter 10 690 11 908 17 224 17 635 18 056 18 487

Netto driftsresultat -5 608 -5 292 -26 -44 -126 -147

Øk.plan 2019-2020
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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.   

 

Satsningsområde 
Digitalisering av plan- og byggesaksområdet 

Målsettingen med digitaliseringsarbeidet er å gi en enklere hverdag for innbyggere og 

næringsliv – på samme måte som skatteetaten har greid å modernisere skattemeldingen. 

Det vil føre til en mer effektiv forvaltning slik at kommunene sparer ressursbruk basert på at de 

jobber smartere. En smartere måte å jobbe på kan være at man unngår beregning av hva 

som skal legges inn i matrikkelen ved at denne informasjonen tilrettelegges for saksbehandler, 

og ikke som i dag der saksbehandler må digitalisere byggetegninger for å komme fram til for 

eks arealer. 

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. Arbeidet med å 

realisere gevinstene er hele essensen i digitaliseringsarbeidet.  

 

5.5.1 Målekort for HA 6 Plan og miljø 

Målkortet for hovedansvarene angir overordnede mål og tiltak som skal understøtte 

satsningsområdene i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål for tjenesten.  

 

Satsnings-

områder Mål Tiltak Ansvarlig

Yte god service  - unngå avvik på 

saksbehandlingstid

Forbedre prioritering av avdelingens 

ressurser
Plan og miljø

Forutsigbare rammer for utbyggere og 

næringsliv

Prioritere behandling av private 

reguleringer og byggeplaner
Plan og miljø

Tilgang til natur for alle
Sikre tilgang til friluftsområder ved 

behandling av reguleringssaker 
Plan og miljø

Inkluderende og åpen planbehandling
Sørge for god informasjon og brede 

høringsprosesser
Plan og miljø

Opprettholde god vannkvalitet i alle 

vassdrag

Oppfylle forpliktelsene til kommunen 

når det gjelder tiltak i HUVO
Plan og miljø

Realisere byggetiltak innenfor 

sentrumsplanen som gode 

miljøprosjekter

Sørge for at miljøkrav til utbygging er 

lett tilgjengelig for utbyggere
Plan og miljø
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5.5.2 Driftsbudsjett HA 6 Plan og miljø 

 

Hovedårsaken til den vesentlige endringen i lønnskostnader de siste årene skyldes korreksjon 

av hvordan kostnader er belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg til reduserte 

kostnader som følger av redusert bemanning gjennom omstilling.   

 

5.6 Innbyggerservice 
HA 7 består av tjenester innenfor Eiendomsforvaltning og prosjekt og Innbyggerservice. 

Eiendomsforvaltning og prosjekt er det redegjort for over. I det følgende presenteres 

tjenestene og satsningene innenfor området Innbyggerservice. Innbyggerservice består av 

kommunens servicetorg, bibliotek og ulike kulturformål. Dette er en ny enhet som følge av 

foredlingsprosessen i organisasjonen høsten 2017. 

 

Våre innbyggere og næringsliv skal oppleve kommunale tjenester som moderne og av høy 

kvalitet på tvers av de ulike tjenesteområdene de er i kontakt med. For å møte dette skal vi 

skape fremtidens innbyggertorg og ett punkt inn for kommunens innbyggere, besøkende og 

samarbeidspartnere. 

 

Satsningsområder 
Innbygger og servicefokus 
Vi har innbygger- og servicefokus i alt vi gjør. Kommunen ønsker et større fokus på kontakten 

med innbyggere. Vi må ha fokus på å jobbe mer for å fremme lokaldemokratiet. Vi må 

fortsett å videreutvikle dialogmøter med innbyggere. 

Frivillighetssentral 
Vi skal etablere en frivillighetsetral i 2019. Frivilligsentralene er en svært viktig aktør i 

frivillighetsarbeidet i Norge. Et viktig poeng er at frivilligheten stort sett utføres der samfunnet 

nå trenger den som mest. Det er besøksvenner og spisevenner, følgetjenester, praktisk 

assistanse, fritidsaktiviteter for alle, integreringstiltak og en rekke andre aktiviteter og tiltak.  

Frivilligsentralene er ofte samarbeidspartnere for andre lag og foreninger i lokalmiljøet. En 

frivillighetssentral gir oss gode muligheter for å utløse det enorme potensiale som ligger i 

lokalsamfunnet vårt. Dette innebærer også en utvikling av kommunens samarbeidsavtaler for 

å kunne støtte opp om tjenestetilbud. 

Fremtidens innbyggertorg  

Det er behov for å rigge en utviklende og robust enhet, og som fortsatt leverer høy kvalitet til 

innbyggerne.  

Samspillet mellom servicetorg, kultur, bibliotek, frivillighet og folkehelse vil utredes og utvikles. 

I arbeidet med Fremtidens Innbyggertorg vil ressursutnyttelse være sentralt, og 

Innbyggerservice vil være en pilot for hvordan man kan bygge en innovasjonskultur, vilje og 

kraft for endring, for å fremme utvikling og kvalitet. 

  

i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -4 512 -1 447 -1 447 -1 482 -1 538 -1 575
Lønnsutgifter 5 393 3 248 3 106 3 168 3 232 3 296

Sosiale utgifter 1 824 1 086 998 1 018 1 038 1 059

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 1 995 2 143 654 670 687 704

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 178 174 174 178 183 187

Overføringer 3 852 378 281 287 292 298

Sum driftsutgifter 13 241 7 029 5 213 5 322 5 432 5 545

Netto driftsresultat 8 730 5 582 3 766 3 839 3 895 3 970

Øk.plan 2019-2020
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5.6.1 Målekort for HA 7 

Målkortet for hovedansvarene angir overordnede mål og tiltak som skal understøtte 

satsningsområdene i kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål for tjenesten.  

Målekortet omfatter mål og tiltak for Eiendomsforvaltning og prosjekt og Innbyggerservice.  

 

 

5.6.2 Driftsbudsjett HA 7 

  

Hovedårsaken til den vesentlige endringen i lønnskostnader de siste årene skyldes korreksjon 

av hvordan kostnader er belastet i forhold til funksjon og ansvar, i tillegg til reduserte 

kostnader som følger av redusert bemanning gjennom omstilling.   

  

Satsnings- 

områder
Mål Tiltak Ansvarlig

Innbyggere og næringsliv skal oppleve 

kommunale tjenester som moderne og av 

høy kvalitet på tvers av de ulike 

tjenesteområdene de er i kontakt med

Skape morgendagens innbyggertorg og et 

punkt inn for kommunens innbyggere og 

samarbeidspartnere

Innbygger-

service

Sikre godt inneklima i kommunens 

formålsbygg, og legge til rette for gode 

rammer rundt arenaer og møteplasser. 

Sikre tilfredstillende vedlikehold av 

kommunale bygg og plasser

Utarbeide og oppretteholde 

vedlikeholdsplan. Innføre 

digitaliseingsverktøy for drift og 

vedlikehold  (IK bygg)

Eiendoms-

forvaltning

Bruke frivillige ressurser som støtte og 

supplement til de kommunale tjenestene

Etablere frivillighetssentral og utvikle 

samarbeidsavtaler

Innbygger-

service

Legge til rette for et mangfoldig og 

inkluderende kulturliv, slik at alle kan få 

tilgang til å delta i kulturaktiviteter og 

oppleve et mangfold av kulturuttrykk

Videreutvikle kulturenheten i kommunen, 

og se dette i sammenheng med  

frivillighetssentral 

Innbygger-

service

Utvikle klimasmarte og energieffektive 

løsninger innen bygg, driftsmidler og 

kommunal tjenesteyting

Søke klimasatsordning og andre 

støtteordninger for  å gjennomføre 

klimasmarte løsninger

Eiendoms-

forvaltning

Vekte og prioritere bærekraftige og 

klimavennlige løsninger i offentlige 

anskaffelser

Arbeide med egne og interkommunale 

innkjøpsavtaler og anbud for å  tilpasse til 

klimavennlige løsninger

Eiendoms-

forvaltning
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i 1000 kr.

Regnskap 

2017

Rev 

budsjett 

2018

Budsjett 

2019
2020 2021 2022

Sum driftsinntekter -5 225 -4 074 -3 777 -3 870 -3 999 -4 097
Lønnsutgifter 4 055 7 638 8 890 9 068 9 249 9 434

Sosiale utgifter 1 346 3 053 2 993 3 052 3 113 3 176

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 7 416 6 216 6 181 6 336 6 494 6 656

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 2 729 7 458 7 558 7 747 7 941 8 139

Overføringer 1 961 1 670 3 130 3 193 3 256 3 322

Sum driftsutgifter 17 507 26 035 28 752 29 395 30 054 30 727

Netto driftsresultat 12 281 21 961 24 975 25 525 26 055 26 630

Øk.plan 2019-2020
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6 Investeringsplan 2019-2022 
Investeringsplanen for 2019-2022 bærer preg av stort etterslep og behov for ny-investeringer, 

spesielt innenfor områdene vann og avløp. Tilsynet fra Mattilsynet og andre pålegg har 

medført omfattende behov for å investere i ny infrastruktur og økt kapasitet.  

 

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

Investeringer i nye bygninger vil i tillegg medføre økte kostnader knyttet til forvaltning, drift og 

vedlikehold.  

For å skape rom for driftskonsekvenser av nye investeringer er det behov for å endre 

eksisterende driftsnivå. Det er derfor svært viktig å vurdere nødvendigheten av enhver 

investering før den vedtas.  

 

Figur 12 Investeringsplan - skjema 2a 

 

Totalt finansieringsbehov i 2019 er 20,5 mill.kr, samt 5 mill.kr til videre utlån fra Husbanken. I 

tillegg til investeringer i bygg og anlegg skal kommunen årlig innbetale egenkapitaltilskudd til 

KLP (pensjonsleverandør). Prognose for 2019 er 0,6 mill. Denne innbetalingen kan ikke 

lånefinansieres.  

Låneopptak, utbetalinger og innbetalinger i form av avdrag på startlån skal også føres i 

investeringsregnskapet. Det er planlagt opptak av nytt lån til dette formålet på 5 mill i 2019. 

 

For ytterligere spesifikasjon av investeringsprosjektene, se tabell under. Det presiseres at 

eventuelt prosjekt knyttet til økt kapasitet ved Hurdal skole- og kultursenter foreløpig ikke er 

tatt med i investeringsplanen.  

i 1000 kr.
Regnskap 2017

Rev. Budsjett 

2018
2019 2020* 2021* 2022*

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 2 928 8 690 20 550 14 002 41 002 6 002

Utlån og forskutteringer 5 776 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600

Avdrag på lån (startlån) 1 1 334 1 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Avsetninger 1 3 813 700 700 1 000 1 000 1 000

Årets finansieringsbehov 13 850 16 290 29 150 22 902 49 902 14 902

FINANSIERING

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -8 589 -10 690 -22 550 -19 002 -46 002 -11 002

Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 500 -3 000 -3 000 0 0 0

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1 -2 094 -2 000 -3 000 -3 300 -3 300 -3 300

Andre inntekter -3 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -15 186 -15 690 -28 550 -22 302 -49 302 -14 302
 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -596 -600 -600 -600 -600 -600

Sum finansiering -15 782 -16 290 -29 150 -22 902 -49 902 -14 902

Øk.plan 2019-2022
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Sum Investeringsbehov gjennom Planperioden 14 369   16 020   43 021   8 022     

HA Investeringstiltak Beskrivelse PRI 2019 2020 2021 2022 kommentarer

HA5 Installere overløpsmålere Tobiasen pumpestasjon og renseanlegget 1 100 0 0 0 Kontroll med mengde avløpsvann som går i 

HA5 Kommunalt vann og avløp til Erikstellet Nytt kommunalt vann og avløpsnett fra 

Strømmen til Erikstellet

1 500 5 000 20 000 5 000 Oppryddding i spredt avløp. Store 

utfordringer og stor helserisiko på Erikstellet 

og deler av Garsjøvegen med eget privat 

vann og avløp på nesten hver eiendom. 

Ledningsnett på denne strekningen vil også 

dekke Snippen, Flaen, Møllefeltet og 

Sagmarka. I alle disse områdene er det 

mange og store utfordringer knyttet til 

opprydding i spredt avløp. Se også rapport så 

langt i prosjektet "opprydding i spredt 

avløp". Den konkluderer med at Nordbygda 

bør få kommunalt vann og avløp. 

Utfordringene her har vært kjent gjennom 

mange år og allerede i 1975 var det planlagt 

at det skulle legges vannledning til 

Nordbygda.

HA5 8 pumpestasjoner Brutt vannspeil 1 500 0 0 0 Pålegg Mattilsynet

HA5 Ny vannkilde/reservevann se pol sak okt 2018 1 1 000 4 000 20 000 0 Pålegg Mattilsynet

HA5 Mulighetsstudie leveringssikkerhet se pol sak okt 2018 1 500 0 0 0 Pålegg Mattilsynet

HA5

Ombygging ledningsnett for rundkjøring av 

vann

Gjelder sammenkobling mellom gammel og 

ny hovedledning ved Hurdal Verk

1 250 0 0 0 Tiltak ihht ROS analyse, øker 

leveringssikkerheten

HA5

Sjøledning fra Østsiden til Rustad Meget dårlig leveringssikkerhet på Østsiden. 

Ingen omkjøringsmulighet.

1 1 000 4 000 0 0 Tiltak ihht ROS analyse, ingen vann på 

Østsiden hvis sjøledningen ryker

HA5 Utbedre ledningsnett - vann Sanere ledningsnett etter saneringsplan 1 1 000 1 000 1 000 1 000 Pålegg Mattilsynet - Hindre vannlekkasje
HA5 Ny vannforsyning Stuen Pålegg fra Mattilsynet om ferdigstillelse i 1 3 000 0 0 0 Pålegg Mattilsynet

HA5

Bygge lageranlegg for nødstrømsaggregater Det blir i 2018 kjøpt inn to aggregater for å 

sikre vannforsyningen i Rustad når strømmen 

er borte, disse må lagres forsvarlig

1 200 0 0 0 Pålegg Mattilsynet

HA7 Rådhus A,B og Rustad Brannvarsling, ledelys 1 700 0 0 0 Pålegg etter branntilsyn
HA7 Forprosjekt utvidelse skole 1 500 0 0 0 Innvirkning på vedtak skolekapasitet

HA7

Forprosjekt bemannet omsorgsbolig 1 500 0 0 0 Forprosjekt for å kartlegge behovet for og 

omfang av bemannet omsorgsbolig.

HA5

Kommunalt avløp til Klokkermoen Nytt kommunalt avløpsnett fra kirken til 

Klokkermoen. Vannledningen på samme 

strekning trenger også utskifting

1 500 5 000 10 000 5 000 Opprydding i spredt avløp. Boligfelt med 

private avløp i dårlig grunn for rensing av 

avløpsvann, fare for forurensing av 

Gjødingelva

HA7 Overvann Lensmannsvegen Tiltak for redusere overvannsproblemer 1 100 0 0 0 Store utfordringer med overvann i 

HA5

Eiendomsforvaltning og prosjekt Fornyelse av ledningsnettet 1 2 000 0 0 0 Lekkasje og forurensning av drikkevann - 

brudd på ledning. Pålegg fra Mattilsynet.
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7 Kommunale gebyrer 
Kommunale gebyrer er gjennomgått og foreslås endret i henhold til spesifisering i eget 

vedlegg.   

 

På grunn av behovet for betydelige investeringer gjennom ulike tiltak gjentagende avvik og 

som følge av pålegg etter tilsyn er gebyrene innenfor vann og avløp vesentlig endret.  

 

Investeringene innenfor alle områder, men spesielt innenfor selvkost-området er betydelige. 

Gjennomføring av disse investeringene vil resultere i vesentlig høyere vann- og avløpsgebyrer 

enn i dag. Vedlagte investeringsanalyse fra Momentum sier : «Særlig på avløpssektoren vil 

gebyrene øke betydelig. Samlet VA-gebyr i 2025 vil være over 100 % høyere i scenario 3 (alle 

investeringstiltak gjennomføres med delfinansiering fra tilknytningsgebyr og anleggsbidrag) 

sammenlignet med scenario 0 (ingen investeringstiltak). Gebyrøkingene blir store da det er 

relativt sett få abonnenter som deler på kostnadene. 

Per 31.12.2017 har Hurdal kommune et fremførbart underskudd på selvkostfond på kr 258.402 

og kr 556.840 på henholdsvis vannforsyningstjenesten og avløpshåndteringstjenesten. For å 

hente inn igjen det fremførbare underskuddet må kommunen ha en kostnadsdekning som er 

høyere enn 100 % de neste årene.» 

Rådmannen legger det mest konservative scenarioet til grunn for budsjettforslaget, og i 

scenario er det forutsatt 240 nye abonnenter på vann og avløp, hvorav 150 abonnenter 

kobler seg på avløp, mens 90 abonnenter kobler seg på vann.  

Se vedlegg «Investeringsanalyse fra Momentum».  
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8 Vedlegg 
 

Vedlegg: Tiltaksplaner for 2019-2020 

Vedlegg: Måltavler 

Vedlegg: Investeringsplan 

Vedlegg : Gebyrregulativ for 2019 

Vedlegg: Investeringsanalyse, utarbeidet av Momentum 

 


