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1 Rådmannens forord og budsjettgrunnlag 

1.1 Rådmannens forord 

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til handlingsprogram med økonomiplan for perioden 
2020 - 2024. Forslag til budsjett og økonomiplan er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for 
formannskapets arbeid med innstilling til kommunestyret. I tråd med kommunelovens §§ 44-45 legger 
ikke administrasjonen fram innstilling i saken. 

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 2020.  

Hurdal kommune har hatt en utfordrende økonomi med inntekter under landsgjennomsnittet, økte 
tjenestebehov og høy lånegjeld. Det har derfor de senere årene vært et overordnet mål om å forbedre 
det økonomiske handlingsrommet, samt effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud gjennom 
god økonomistyring av tjenestene. Et av omstillingstiltakene som er blitt gjennomført er den nye 
organisasjonsmodellen som trådte i kraft oktober 2019. Målet med denne omstillingen har vært å sikre 
bedre samhandling og økt ressursutnyttelse som på sikt kan bidra til å bevare en langsiktig bærekraftig 
økonomi. 

Målet for kommunen har i flere år vært å legge til rette for utbygging gjennom gode arealplaner i 
samarbeid med grunneierne/interessenter. Kommunen vil i 2020 arbeide målrettet for å gi grunneiere 
og utbyggere klare og forutsigbare rammer for utvikling av sine utbyggingsområder. Grunneiere som 
har utbyggingsområder vil bli utfordret på fremdriftsplanene for sine områder. Der det er mulig skal 
kommunen komme grunneier i møte og legge til rette for realisering av utbyggingsprosjektet. Dette 
skal blant annet skje ved å tilby etablering av utbyggingsavtaler. Disse avtalene vil kunne gjøre det 
enklere for utbyggere å starte opp med sine prosjekter. Videre ønsker administrasjonen gjennom økt 
satsing på forenkling og effektivisering av byggesak og plansaksområdet å gjøre prosessene mellom 
kommune og utbygger så enkle og forutsigbare som mulig. 

Morgendagens tjenester skapes i samspillet mellom kommunen og innbyggerne. Kommunen satser på 
aktiv dialog med innbyggerne og samskapning med innbyggere, næringsliv og andre sentrale aktører. 
En bærekraftig samfunnsutvikling i Hurdal forutsetter medvirkning og dialog om tjenestene og 
hvordan vi sammen skal utforme disse.  

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.  
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Rådmannens forslag til budsjett for 2020 er et stramt budsjett for å sikre fremtidig soliditet og vekst. 
Det er gjennom 2019 gjennomført en rekke omstillingstiltak. Omstilling og endring gjør noe med 
organisasjonen. For og lykkes med omstillingstiltakene som er gjennomført og fremtidige 
omstillingstiltak, er det helt avgjørende at våre ledere har kunnskap og forståelse for 
endringsprosesser. Involvering og medbestemmelse er sentrale suksesskriterier. Budsjettet og 
økonomiplanen viser at det er behov for å lykkes med dette. 
 
Gjennom verdiene raus, modig og solid legges grunnlaget for lederskap og medarbeiderskap i 
kommunen. Kritiske suksessfaktorer er gjennomføringskraft, innovasjon og omstillingsevne. Lederne i 
Hurdal kommune skal gjennom mestringsorientert ledelse sikre gode tjenester, godt medarbeiderskap 
og god økonomisk styring.  Myndiggjorte medarbeidere og et levende verdigrunnlag er viktig for å 
lykkes. Et sterkt villet og prioritert partsarbeid er også en forutsetning for at kommunen skal nå sine 
mål i årene som kommer.  

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.  
 
 
Rådmann 

Kjetil Kokkim 

 

Hurdal, november 2019 

 

 

 

 

 

1.2 Rådmannens budsjettgrunnlag 

Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid 
med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret.  I henhold til kommunelovens §§ 44-45 legger ikke 
rådmannen fram innstilling i saken. 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 bygger på følgende: 

Drift 

1. Bevilgningsoversikt drift med frie inntekter, finans og avsetninger slik det framgår av vedlegg 
1 vedtas som Hurdal kommunes årsbudsjett for 2020 med sum til fordeling virksomhetene på 
175,2 mill kr. 
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2. Netto rammer for virksomhetene for 2020 vedtas som vist i nedenstående tabell, etter 
justeringer som vist i kapittel 3.1 
 

Virksomheter
Regnskap 

2018
Justert 

budsjett 
2019

Budsjett 
2020

Budsjett 
2021

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Tall i 1000 kr
Til fordeling drift 163 795 165 720 175 200 177 889 182 405 187 012
10-Administrasjonen 48 416 47 331 54 786 56 471 58 086 59 747
21-Hurdal barnehage 3 076 2 921 2 994 3 070 3 141 3 212
22-HUSK 31 342 33 353 34 728 35 784 36 782 37 805
31-Heldøgnsomsorg 31 243 25 786 21 603 22 127 22 610 23 098
32-Hjemmebaserte tjenester 15 078 14 939 15 082 15 550 15 990 16 441
33-Tilrettelagte tjenester 9 285 10 236 11 248 11 491 11 710 11 928
41-Barnevern 9 126 9 280 7 625 7 755 7 872 7 985
42-NAV 3 616 5 614 8 669 8 924 9 165 9 412
50-Eiendom og prosjekt 9 619 11 732 11 749 11 981 12 203 12 426
60-Plan og miljø 5 371 4 071 4 617 4 736 4 846 4 958
90-Sentrale reserver -2 376 455 2 100  
 

3. Det avsettes 5 mill kr til disposisjonsfond for 2020. 
 

4. Eiendomsskatt økes med 1 promille til 3 for 2020. 
 

5. Overordnet mål for 2020, inkludert nye økonomiske handlingsregler, vedtas som vist i kapittel 
2.6. 
 

6. Budsjettforslaget for 2019 vedtas med følgende prognose for måltall for de økonomiske 
handlingsreglene: 
 

 

Måltall 2020 2021 2022 2023
Netto driftsresultat 2,2 % 3,2 % 3,0 % 2,8 %
Disposisjonsfond 6 % 9 % 12 % 15 %
Gjeldsnivå 101 138 183 194  

 
7. Betalingssatsene for kommunale varer og tjenester for 2020 reguleres som vist i vedlegg 6 og 

7.   
 

8. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre omdisponeringer/tekniske endringer i budsjettet 
forbundet med eventuelle statlige lovpålegg eller intern omorganisering.  
 

9. Ordfører gis fullmakt til å disponere midler til mindre gaver og påskjønnelser på til sammen 
50 000 kr. 

Investeringer 

10. For 2020 vedtas en investeringsramme på brutto 47,625 mill kr.  Av dette utgjør 
selvfinansierende prosjekter 14,2 mill kr.   
 
Rådmannen gis fullmakt til opprettelse av nye tiltak samt omdisponeringer og 
omprioriteringer mellom prosjektene innenfor den enkelte pottbevilgnings totale ramme.    
Investeringsprosjektene er spesifisert i bevilgningsoversikt investeringer i vedlegg 3.  
 
Bruttoinvesteringene for økonomiplanperioden 2020-2023 er som følger: 
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Prosjekt Forslag 

budsjett 
2020

Forslag 
budsjett 

2021

Forslag 
budsjett 

2022

Forslag 
budsjett 

2023

Totalt 
2020-
2023

Selvkostområde - VA 14 200 96 000 131 000 59 000 300 200
Øvrige prosjekter 33 425 18 735 2 000 1 625 55 785
Brutto investeringer 47 625 114 735 133 000 60 625 355 985  
 

11. For 2020 vedtas opptak av lån til utlån(startlån) på 5 mill kr.  For perioden 2021-2023 er det 
lagt opp til tilsvarende årlig utlån.  
 

12. For 2020 vedtas opplåning inntil 39,269 mill kr: 
 
Prosjekt Forslag 

budsjett 
2020

Selvkostområde - VA 14 200
Øvrige prosjekter 33 425
Brutto investeringer 47 625
Utlån fra Husbanken 5 000
Brutto finansieringsbehov 52 625
Kompensasjon for merverdiavgift -8 356
Brutto lånebehov, inkl.startlån 44 269
Innlån fra Husbanken -5 000
SUM lånefinansiering 39 269  

Hurdal, 27. november 2019 

Kjetil Kokkim 
Rådmann 

2 Overordnede mål og rammer 

2.1 Organisering og styring 

Kommunens organisasjon gjennomførte i 2019 en omfattende omstillingsprosess. Som resultat av 
denne prosessen har kommunen innført flatt organisasjonsstruktur ved å gå fra struktur med 
kommunalsjefsnivå til virksomhetsnivå.  

 
Fra 11. oktober 2019 gjelder følgende organisering av kommunens virksomhet:  
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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 
viste 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.  

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.  

 

Det jobbes med for raskest mulig tilbakekomst i jobb og tilrettelegging i oppgaver der det er 
hensiktsmessig.  
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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.  

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.  

2.2 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.  

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):  

 Romerike revisjon IKS 
 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
 Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 
 Romerike Øst 110-sentral IKS 
 Øvre Romerike avfallsselskap IKS 
 Vannområde Hurdalsvassdraget Vorma IKS 
 Romerike Krisesenter IKS 

 
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27):  

 Digitale Gardemoen IS (DGI) 
 Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike 
 Øvre Romerike Utvikling (ØRU) 

 
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen:  

 Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK) – Ullensaker 
 Voksenopplæring – Ullensaker 
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 Barnevernsvakt – Nedre Romerike 
 Miljørettet helsevern – Nannestad 
 Byggetilsyn – Ullensaker 
 Legevakt, Kommunal øyeblikkelig hjelp – Ullensaker 
 Skatteoppkreveren - Nannestad 

2.3 Styringssystem 

Handlingsprogrammet angir sammenhengen mellom planprogrammet for perioden frem til 2030 og 
kommunens kortsikte paner for perioden 2020-2023, hvor årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-
2023 inngår.  

Budsjett og økonomiplan viser kommunens mål, prioriteringer og satsninger for den kommende 
perioden.  

 

 

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter de neste fire år. 
Økonomiplanen skal synliggjøre økonomiske konsekvenser av innførte tiltak i årsbudsjettet og 
planperioden. Den gir uttrykk for kommunestyrets vedtatte mål og strategier de nærmeste årene, basert 
på kommuneplanen.  

Årsbudsjettet er første året i økonomiplanen, og er bindende plan for kommunens midler og 
anvendelse av disse i budsjettåret. Budsjettet består av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.  
 
Det er krav til balanse i årsbudsjettet for det enkelte år i økonomiplanperioden. 

2.4 Overordnede 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 
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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 

Kommunal tjenesteyting og behov for innovasjon 
Nye behov vil oppstå og det vil være behov for endringer i måten vi yter tjenestetilbudet på. Vi må 
derfor legge til rette for nyskaping og innovasjon innenfor de kommunale tjenestene. Hvis vi skal 
oppnå dette må det være anledning til å prøve ut nye metoder og løsninger. 

Medvirkning 
Medvirkning er et viktig verktøy for å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene. Det gir 
også viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, som igjen gir dem et bedre 
beslutningsgrunnlag. Vi vil sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet arbeide målrettet 
for bedre innbyggerdialog og samskaping. 

De fleste frivillige lag og foreninger opplever Hurdal kommune som en god tilrettelegger. Kommunen 
vil fortsatt bidra til å avklare gjensidige forventninger til ansvar, oppgavefordeling og samskaping.  

I kommende periode vil det bli prioritert satsning på videreutvikling av frivilligsentral, hvor 
kommunen vil legge til rette for deltakelse og medvirkning. Frivilligheten er i endring og kommunens 
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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 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. Det er etablert innbyggerservice, som skal både ivareta det 
digitale møte med kommunen, 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. 

2.5 Rammebetingelser 

Handlingsprogrammet med tilhørende økonomiplan er basert på regjeringens statsbudsjett (St.prp. 1) 
fremlagt 7. oktober.  

Under er det gitt kort gjennomgang av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 og de føringer 
dette legger for kommunenes rammebetingelser. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar sikte på å være 
uttømmende i forhold til det økonomiske opplegget regjeringen legger opp til i forhold til 
kommunesektoren. Det fokuseres på de elementer som antas å være av særlig interesse i forhold til 
budsjettprosessen i kommunen. 

I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner i 2020. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i 
kommunesektorens samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. kroner, tilsvarende 0,6 prosent. 
Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett for 2019. Ved beregningen av realvekst i kommunesektorens inntekter er det 
lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 prosent fra 2019 til 2020.  

Veksten i frie inntekter i 2020 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som 
følge av befolkningsutviklingen. Anslåtte merutgifter for kommunesektoren i 2020 som følge av den 
demografiske utviklingen er på 1,3 mrd. kroner. Av dette er det anslått at om lag 0,9 mrd. kroner må 
dekkes innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å 
opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard 
og produktivitet i tjenestene. 

Satsninger innenfor veksten i frie inntekter: 

 Tidlig innsats i skolen 
 Satsning på rusfeltet 

Regjeringen legger opp til en stram økonomistyring, og handlingsrommet for 2020 er historisk lavest 
siden 2011. 
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Skattøren 2020 
Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skattytere 
tilfaller kommunesektoren.  

Det foreslås i statsbudsjettet at den kommunale skattøren for 2020 reduseres med -0,45 prosentpoeng 
til 11,10 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 pst. av kommunenes samlede 
inntekter i 2019. 

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre om lag 207,2 mrd. kroner 
i 2020, en nominell vekst på 2 pst. fra 2019. Økningen er moderat på grunn av de betydelige 
merskatteinntektene i 2019. Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger blant annet 
på en sysselsettingsvekst på 1 pst. og en årslønnsvekst på 3,6 pst. fra 2019 til 2020. 

Eiendomsskatt 
Regjeringen fremmer forslag om at maksimalsats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 til 5 
promille. Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattesatsen økes fra 20 til 30 pst. for bolig og 
fritidseiendom. 
 
Innlemming av øremerkede tilskudd 
For å styrke det lokale selvstyret og redusere byråkrati, skal 14 øremerkede tilskudd innlemmes i 
2020. Over tid skal øremerkningen reduseres ytterligere. 

For Hurdal kommune er følgende tilskudd aktuelle: 

 Tilskudd til rekruttering av psykologer 
 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
 Tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig (kommunereformen) 
 Tilskudd til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet 1.-10. trinn 
 Tilskudd til leirskoleopplæring 

Ressurskrevende tjenester 
Innslagspunktet foreslås økt til 1 361 000 kroner. Dette er en økning ut over det som følger av anslått 
lønnsvekst for 2019 på 50 000 kroner. Dette vil påvirke kommunens budsjett allerede for 2019.  
Kompensasjonsgraden beholdes uendret på 80 prosent. 
 
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener 
En ny, universelt utformet gjennomføringsløsning for prøver og eksamener avlaster kommunesektoren 
og er anslått besparelser i 2020 på 2,6 mill. kroner for sektoren samlet. Som følge av dette reduseres 
rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner med 1,3 mill. kroner hver. 
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Overføring av skatteoppkreving fra kommunene til Skatteetaten 
Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. 
Kommunenes utgifter til skatteoppkreving er anslått til 1 104,7 mill. kroner årlig. Effekten av dette er 
644,4 mill. kroner i 2020, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende.  

Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven 
 Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra fylkesmannen til kommunene etter 
naturmangfoldloven § 62 for mindre verneområder som ikke forvaltes av nasjonalpark-
/verneområdsstyrer. Med utgangspunkt i fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 2,5 mill. 
kroner fra kap. 525, post 01 til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
administrasjon og miljø. 

Overføring av myndighet etter forurensningsloven 
Som en del av kommunereformen overføres myndighet fra fylkesmannen til kommunene etter 
forurensningsloven § 11 for behandling av støy fra motorsportbaner, skytebaner og vindmøller. Med 
utgangspunkt i fylkesmannens ressursbruk i dag overføres det 1,7 mill. kroner fra kap. 525, post 01 til 
rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for administrasjon og miljø. 

Overføring av oppgaver på landbruksområdet 
Som en del av kommunereformen får kommunene overført ansvaret fra fylkesmannen for forvaltning 
av nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til tiltak i beiteområder og tilskudd til utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket og verdens arvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Med 
utgangspunkt i fylkesmannens forvaltning av ordningene i dag innebærer oppgaveoverføringen at det 
overføres 10,4 mill. korner fra kap. 525. post 01 til rammetilskuddet. Midlene fordeles etter 
delkostnadsnøkkelen for landbruk. 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2.trinn  
Regjeringen foreslår å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.-2. 
trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO på 1.-2. 
trinn maksimalt skal utgjøre 6 pst. av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. 
Kommunene kompenseres i 2020 gjennom en økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kroner som 
fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn 
Regjeringen foreslår å innføre gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 
2020/2021. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kroner i 
2020. Helårseffekten av tiltaket er 50,4 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 
grunnskole.  

Gratis kjernetid i barnehagen for toåringer fra familier med lav inntekt- helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjett for 2019 ble det besluttet å øke rammetilskuddet med 45,7 mill. 
kroner som kompensasjon for innføring av gratis kjernetid i barnehage fra 1. august 2019 for toåringer 
fra familier med lav inntekt. Endringer for helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet økes derfor med 
ytterligere 57,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnehage.  

Økt maksimalpris i barnehagen- helårseffekt 
Ved behandlingen av statsbudsjett for 2019 ble det besluttet å øke maksimalprisen i barnehage med 50 
kroner per måned fra 1. august 2019. Som følge av dette ble rammetilskuddet redusert med 65,8 mill. 
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kroner. Endringen får helårseffekt i 2020, og rammetilskuddet reduseres med ytterligere 82,9 mill. 
kroner. 

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 
Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 
arbeidsavklaringspenger. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en 
økning i rammetilskuddet på 90 mill. kroner for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. 
Kompensasjonen videreføres i 2020. 

Frivilligsentraler 
De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 
rammetilskuddet til kommunene i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis en særlig fordeling i fire 
år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den er ytterligere økt i 2018 og 
2019. Det foreslås en økning på 12,8 mill. kroner i 2020. Den kommunevise fordelingen går fram av 
tabell c-K i Grønt hefte. For 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. 

Kommunereform 
Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2019 sluttet Stortinget seg til regjeringens opplegg 
for det videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Departementet vil følge opp gjensidige 
vedtak fra kommuner om sammenslåinger ved å legge til rette for vedtak av Kongen i statsråd, i tråd 
med reglene i inndelingslova. Det vil i perioden 2018-2021 fortsatt være gode og langsiktige 
økonomiske virkemidler for kommuner som slår seg sammen.  

2.6 Økonomiske handlingsregler 

Økonomisk handlingsevne handler om å sikre et godt tjenestetilbud og at kommunestyret kan utøve 
lokal politikk. 

Ny generalbestemmelse om sunn økonomiforvaltning over tid som ble vedtatt i ny kommunelov 22. 
juni 2018, gjeldende fra 2020, plikter kommunene å fastsette finansielle måltall for kommunens 
økonomiske utvikling for langsiktig styring.  

Med dette som utgangspunkt foreslår rådmannen følgende handlingsregler for at det økonomiske 
handlingsrommet skal sikres over tid: 

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

Utviklingen følges opp ved hjelp av følgende modell: 

Driftsresultat Gjeldsnivå Disp.fond
Lite økonomisk handlingsrom mindre enn 1 større enn 75 mindre enn 5
Moderat økonomisk handlingsrom mellom 1 og 2 mellom 65 og 75 mellom 5 og 8
Større grad økonomisk handlingsrom over 2 mindre enn 65 større enn 8  

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.  
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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.  

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

2.7 Befolkningsutviklingen 

Demografi og befolkningsvekst 
Hurdal kommune har de siste årene jobbet innovativt og fremtidsrettet for å legge til rette for 
befolkningsvekst. Den 24.oktober 2018 ble områdeplanen for Hurdal sentrum behandlet, 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. 

SSB sine prognoser viser befolkningsvekst på gj. 1 % i planperioden, jf. tabell under. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023
0-17 år 592 591 624 629 634 630
18-49 år 1 118 1 138 1 126 1 114 1 121 1 116
50-66 år 675 668 689 712 709 715
67-79 år 360 386 391 397 411 434
80-89 år 122 128 128 136 138 139
90 år og eldre 36 34 33 29 27 32
Totalt 2 903 2 945 2 991 3 017 3 040 3 066  

Tabellen viser høy vekst i 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. 

Statens prognoser om vekst i Hurdal kommune har foreløpig ikke slått til. Den faktiske 
befolkningsutviklingen far 2015 til 2. kvartal 2019 ser slik ut: 
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2.8 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. 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.  

Tabellen under viser utvikling av finansielle måltall i Hurdal kommune i perioden 2015-2018. 

2015 2016 2017 2018
Netto driftsresultat -0,1 0,4 3 3,4
Gjeldsnivå 107,2 107,4 102,7 97,9
Disposisjonsfond 4,6 1,1 1 4,6  

Lite økonomisk handlingsrom
Moderat økonomisk handlingsrom
Større grad økonomisk handlingsrom  

Hurdal kommune er i en utfordrende økonomisk situasjon.  Sentrale finansielle nøkkeltall fra 
KOSTRA statistikken (KOmmune-STat-RApportering) viser at kommunen har lave frie inntekter, høy 
lånegjeld og høye finansutgifter pr innbygger sammenlignet med andre kommuner. Trange 
driftsrammene har tvunget frem en effektiv tjenesteproduksjon slik at Hurdal scorer høyt når det 
gjelder kostnadsnivå på de fleste tjenesteområdene, jf. Kommunebarometeret. 
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Men trange driftsrammer har også begrenset muligheten til å avsette midler til fond slik at kommunen 
har begrensede reserver sammenlignet med andre kommuner. 

Kommunens lånegjeld pr innbygger utgjør pr 31.12.18 66.161 kr, mot 81.370 kr for 
KOSTRA kommunegruppe 2 (Kgr 2). For planperioden 2020-2023 vil lånegjeld pr innbygger øke 
betydelig. En vesentlig del av denne økningen skyldes store investeringer på selvkostområdene, men 
det er også store investeringer som påvirker kommunens ordinære investeringslån og som dermed 
fører til økte finansutgifter. Dette er den største økonomiske utfordringen til kommunen i årene som 
kommer. Finanskostnader knyttet til investeringene innenfor VAR-sektoren belastes kommunens 
innbyggere ved økning av kommunale avgifter, og påvirker derfor ikke kommunens økonomi. 

For å styrke kommunens handlingsrom, foreslår rådmann å øke eiendomsskatt med 1 promille. Denne 
økningen gir kommunen 1,5 mill kr i økte inntekter. 

Ved salderingen av dette budsjettgrunnlaget har rådmannen funnet rom for å 
budsjettere med en avsetning til disposisjonsfond på 5 mill kr. Rådmannen har lagt frem forslag til 
reviderte handlingsregler jf. kapittel 2.2.1 for avsetning til 
disposisjonsfond, nivå på netto driftsresultat, samt nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter. Målet 
om økt fondsavsetning prioriteres i planperioden og er innarbeidet i budsjettgrunnlaget. 
 
3 Driftsbudsjett og investeringer 

3.1 Driftsbudsjett 2020-2023 
 
Bevilgnings oversikt drift 2020-2023 
 
Budsjettforslaget for 2020 bygger opp under større grad av økonomisk handlingsrom i planperioden. 
Gjeldsnivået øker som konsekvens av prekært behovet for store investeringer i vann og 
avløpssystemer, samt utbygging skolen. Rådmann legger opp til oppbygging av disposisjonsfond for å 
imøtekomme økte investeringsbehov. 
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Måltall 2020 2021 2022 2023
Netto driftsresultat 2,2 % 3,2 % 3,0 % 2,8 %
Disposisjonsfond 6 % 9 % 12 % 15 %
Gjeldsnivå 101 138 183 194  

Tall i 1000 kr JB 2019 RB 2020 RB 2021 RB 2022 RB 2023

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Inntekts- og formuesskatt -83 906 -115 000 -118 450 -121 767 -125 176
Rammetilskudd -90 675 -67 000 -69 010 -70 942 -72 929
Eiendomsskatt -5 500 -7 000 -9 500 -9 500 -9 500
Andre direkte/indirekte skatter -17
Andre generelle driftsinntekter -1 421 -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
Sum generelle driftsinntekter -181 519 -191 600 -199 560 -204 809 -210 205

Sum bevilgninger drift,netto 165 720 175 200 177 889 182 405 187 012

Renteinntekter -750 -500 -500 -500 -500
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter 4 050 4 737 6 003 8 448 10 673
Avdrag på lån 6 500 10 864 13 618 15 556 18 538
 Netto finansutgifter 9 800 15 101 19 121 23 504 28 711

Inntekter fra VA-området -3 701 -4 950 -8 300 -12 518

Netto driftsresultat -5 999 -5 000 -7 500 -7 200 -7 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 759
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 10 086 5 000 5 000 5 000 5 000
Netto avsetning til disposisjonsfond (buffer drift) 2 500 2 200 2 000
Dekning av tidligere års merforbruk -4 846
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 5 999 5 000 7 500 7 200 7 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  
 
Driftsbudsjettet presenteres i tre forskriftsrapporter: 
 
 Økonomisk oversikt – drift 2020-2023 

Viser samlet budsjett. 

 Bevilgningsoversikt - drift 
Viser skatt, rammetilskudd, finans og overordnede avsetninger og bruk av avsetninger, samt hvor 
mye som er disponibelt til drift. 

 Budsjettskjema  
Viser virksomhetenes rammer 

Tabellene ligger som vedlegg til budsjettdokumentet.  
Rådmannens utgangspunkt for saldering av budsjett 2020 er som følger: 
 
 Opprinnelig budsjettrammer 2019 er justert for vedtatte bevilgninger. Helårseffekt av tidligere 

vedtak er innarbeidet. 
 

 Lønnsrammene ble justert med faktisk lønnsvekst fra 2019.  
 

 Rådmannen fant ikke rom for å justere øvrige driftsrammene med prisvekst. Øvrige utgifter og 
inntekter ble videreført med 2019 nivå. 
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 Det er avsatt midler til dekke lønnsvekst i 2020, halvårseffekt. For å estimere lønnsveksten, ble det 
brukt statens prognose på 3,6 %. 

 
 Frie inntekter er beregnet i h.h.t forslag til statsbudsjett 2020.  

 
 Eiendomsskatten er korrigert i h.h.t ny beregningsmetode. 

 
 Det er ikke lagt befolkningsvekst for 2020.  

 
 Netto finanskostnader er beregnet i h.h.t forventet renteutvikling og forslag til eget 

investeringsbudsjett. 

Rådmann ser behovet for å oppjustere driftsrammen følgende: 

1 000 kr
Romerike Revisjon 100
Skatteoppkreveren 50
Politikergodtgjørelse (el.utstyr) 150
Korr. budsjett skole 2 000
Innlemming av ti lskudd skole 700
Private barnehager 1 000
PC skole 600
Leierskole 100
Sosialhjelp 500
Kjøp av plass innen helse ogg omsorg 2 000
Turnuslege 400
Legevakt, KØH 250
Miljørettet helsevern 80
Romerike Øst 110-sentral 200
ØRB 300  

Dette er kompensasjon for aktivitetsnivå og varslet økning i budsjett til interkommunale samarbeid, 
totalt 8,430 mill kr. Rådmannen har ikke funnet rom for å styrke tjenestene utover dagens nivå på 
rammer.  

Den økonomiske situasjonen ansees å være utfordrende og investeringsnivået for 2020 og 
planperioden er høyt. Rådmannen legger derfor stor vekt på nødvendigheten å fortsette å bygge opp 
disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsigbare hendelser, eventuelle svingninger i norsk 
økonomi og økte finansutgifter. Det budsjetteres med avsetning på 5 mill kr til disposisjonsfond. 

Rådmannen har gjennomført saldering av budsjett for 2020 som følger: 

 Gjennomført omstillingsprosess. Reduksjon i stillinger medfører besparelse på 6 mill kr 
 Økt eiendomsskatt med 0,5 promille for å kompensere reduksjonen som følge av ny 

beregningsmetode. Videre ble eiendomsskatten økt ytterligere med 0,5 promille for å øke 
handlingsrommet. Dvs. at eiendomsskatt er satt til 3 promille, noe som ga 1,5 mill kr i økte 
inntekter. 
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Tabellen under viser gangen i prosessen. 

SALDERNG 2020
2 019 Utgangs 

punkt
Estimert behov 

2020
Saldert budsjett 

2020
Skatt på inntekt og formue -83 906 000 -67 000 000 -67 000 000 -67 000 000
Ordinært rammetilskudd -90 675 000 -115 000 000 -115 000 000 -115 000 000
Skatt på eiendom -5 517 000 -4 500 000 -4 500 000 -7 000 000
Andre generelle statstilskudd -662 000 -2 600 000 -2 600 000 -2 600 000
Sum frie disponible inntekter -180 760 000 -189 100 000 -189 100 000 -191 600 000

Sum netto finansinntekter/-utgifter 9 800 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000

Avsetning til disp fond 5 240 000 5 000 000 5 000 000

Til fordeling drift -165 720 000 177 700 000 172 700 000 175 200 000

Virksomhetsrammer 2020, inkl.lønnsvekst 172 763 000 172 763 000 172 763 000
Styrking/korrigering av rammer 8 430 000 8 430 000
Omstil l ing -5 993 000
Virksomhetsrammer, sum behov 2020 172 763 000 181 193 000 175 200 000
Differanse 4 937 000 -8 493 000 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driftsbudsjettet vedtas på følgende virksomhetsnivå: 
 
10 Administrasjon 
21 Hurdal barnehage 
22 Hurdal skole og kultursenter 
31 Heldøgnsomsorg 
32 Hjemmebaserte tjenester 
33  Tilrettelagte tjenester 
41  Barnevern 
42  NAV 
50 Eiendomsforvaltning og prosjekt  
60 Plan og miljø 
90 Sentrale reserver   
 
Det er netto driftsramme for hver virksomhet som er bindende ovenfor kommunestyret. Det innebærer 
at virksomhet kan omdisponere innenfor rammen så fremt dette ikke binder opp kommunestyret 
fremover, og de fastsatte mål for året oppfylles.  
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Virksomhet Budsjett 

2019
Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

HA 10 Administrasjon 51 540 52 441 4 030 56 471 -1 685 54 786
HA 21 Hurdal  barnehage 2 921 3 727 0 3 727 -733 2 994
HA 22 HUSK 32 523 32 552 3 400 35 952 -1 224 34 728
HA 31 Heldøgnsomsorg 21 486 21 603 0 21 603 0 21 603
HA 32 Hjemmebaserte tjenester 14 939 15 676 0 15 676 -593 15 082
HA 33 Ti lrettelagte tjenester 11 156 11 248 0 11 248 0 11 248
HA 41 Barnevern 9 280 8 718 0 8 718 -1 092 7 625
HA 42 NAV 5 614 8 169 500 8 669 0 8 669
HA 50 Eiendomsforvaltning og prosjekt 11 758 11 913 500 12 413 -664 11 749
HA 60 Plan og mil jø 4 071 4 617 0 4 617 0 4 617
HA 90 Sentrale reserver 455 2 100 0 2 100 0 2 100
Skatt, ti lskudd og finans -165 720 -175 200 0 -175 200 0 -175 200

26 -2 437 8 430 5 993 -5 993 0
  

3.1.1 Frie disponible inntekter 

Skatt og rammetilskudd 
Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 72 prosent (77 prosent når en inkluderer 
momskompensasjon) av kommunesektorens samlede inntekter. Disse disponeres fritt, i motsetning til 
øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tilbud til innbyggerne 
omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette 
bør skatt og rammetilskudd sees under ett. 
 
Skatteinntektene er for Hurdal kommune anslått til 87 091 mill kroner i 2020, inkludert 
inntektsutjevning. Rammetilskudd er beregnet til 95 738 mill kr, inkl. tilskudd med særskilt fordeling. 
 
 
Saker med særskilt fordeling for Hurdal kommune: 

Enkeltsaker Fordeling beløp 

Inndelingstilskudd 0 kr 

Helsestasjon/skolehelsetjeneste 457 000 kr 

Lærertetthet 432 000 kr 

Frivilligsentraler 427 000 kr 

Sum tilskudd med særskilt fordeling Hurdal kommune 1 316 000 kr 

 
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. Rammer for beregning og 
fastsettelse er hjelmet i Eiendomsskatteloven. 
  
Det har blitt vedtatt følgende endring i Eiendomsskatteloven med virkning fra 2020, som gir 
økonomisk konsekvens for Hurdal kommune: 
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 Maksimal sats for boliger og fritidsboliger skal være 5 promille 
 Det innføres obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på boliger og 

fritidsboliger. 

Dette fører til inntektsbortfall fra eiendomsskatt på ca. 1 mill kr fra 2020. 

For å komme på dagens inntektsnivå, må eiendomsskatten økes med 0,5 promille. 
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 2020, og ytterligere til 4 promille fra og med 2021. Dette for 
å sikre økonomisk resultat som kan gi en 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.  
 

2019 2020 2020 2020 2021 2022 2023
2 promille 2 promille 2,5 promille 3 promille 4 promille 4 promille 4 promille
5 500 000 4 500 000 5 500 000 7 000 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000  

 

3.1.2 Finans 

Lånegjeld 2019 2020 2021 2022 2023
Budsjettlåneopptak 7 750 39 269 110 051 132 500 60 219
Avdrag 6 500 10 864 13 618 15 556 18 510
Lån pr 31.12 195 706 224 111 320 544 437 488 479 197  
 
Tabellen over viser utvikling i låneporteføljen i planperioden, eksklusiv startlån.  
 
Investeringsplanen for økonomi-planperioden viser et betydelig behov for investeringer, spesielt 
knyttet til infrastruktur. Det er i tillegg tatt inn eventuelt kapasitetsutvidelse av Hurdal skole- og 
kultursenter.  

Endringer i kommuneloven som omhandler ny beregning av minimumsavdrag på lånegjelden gir 
merutgift på ca. 1 mill kr og er hensyntatt i budsjettet.  
 
Investeringer i planperioden står ytterligere beskrevet i kapittel 3.2. Det endelige lånebehovet vil 
avhenge av de vedtatte investeringene for planperioden. Tallene i tabellen over vil kunne endres i 
forhold til vedtak knyttet til investeringer i perioden.  
 
Lån til startlån 
Kommunen tar opp lån i Husbanken for startlån. Utlån og mottatte avdrag på startlån føres i 
investeringsbudsjettet. Renteinntekter og renteutgifter føres i driftsbudsjettet. 
Ved budsjettering anslås rente- og avdragsutgiftene for kommunens lån. Mottatte avdrag fra 
kommunens låntakere skal finansiere kommunens avdragsutgifter. Mottatte renteinntekter skal 
finansiere kommunens renteutgifter. Avvik forekommer fordi alle disponible innlånte midler ikke er 
lånt ut til enhver tid. Likvidreserven i ordningen inngår i kommunens likviditet, og avkastningen på 
denne anslås å dekke differansen mellom utgifter og inntekter for disse lånene 

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

Hurdal kommune hadde ved utgangen av 2018 et disposisjonsfond som tilsvarer 4,6 % av 
driftsinntektene. Målet i økonomiplanperioden er å bygge opp disposisjonsfondet slik at det tilsvarer 
minimum 8 % (ca. 19 mill) av driftsinntektene.  Da vil kommunen være bedre rustet for å takle 
svingninger i inntekter og utgifter, samt kunne dekke inn deler av investeringsbehov med hjelp av 
fondsavsetninger.  
 
Estimert fondsutvikling 2019 2020 2021 2022 2023
Disposisjonsfond 1.1 18 899 142 8 898 542 13 897 942 21 397 342 28 596 742
Bruk disp.fond - EK KLP 600 600 600 600 600
Mer/mindreforbruk 10 000 000 -5 000 000 -7 500 000 -7 200 000 -7 000 000
Disposisjonsfond 31.12 8 898 542 13 897 942 21 397 342 28 596 742 35 596 142
Ubundne investeringsfond 4 237 253 4 237 253 4 237 253 4 237 253 4 237 253  
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3.2 Investeringsbudsjett 2020 - 2023 

Bevilgnings oversikt investering 2020-2023 

Alle beløp i 1000

Just budsj 
2019

Rådmannens 
budsjettgr 

2020

Rådmannens 
budsjettgr 

2021

Rådmannens 
budsjettgr 

2022

Rådmannens 
budsjettgr 

2023

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i varige driftsmidler 29 200 47 625 114 735 133 000 60 625
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 650 600 600 600 600
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 29 850 48 225 115 335 133 600 61 225

Kompensasjon for merverdiavgift -2 600 -8 356 -4 684 -500 -406
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler -3 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selvskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lånemidler -23 600 -39 269 -110 051 -132 500 -60 219
Sum investeringsinntekter -29 200 -47 625 -114 735 -133 000 -60 625

Vidreutlån 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Bruk av lån til vidreutlån -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Avdrag på lån til vidreutlån 2 000
Mottatte avdrag på vidreutlån -2 000
Sum utgifter vidreutlån

Overført fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -650 -600 -600 -600 -600
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -650 -600 -600 -600 -600  

3.2.1 Investeringer – behov og nivå 

Rådmannen legger frem et investeringsbudsjett for perioden 2020-2023, med en samlet 
investeringsramme på 355,985 mill kr. Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 89 mill kr 
pr år i perioden. Til tross for et høyt investeringsnivå har rådmannen lagt vekt på å begrense 
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investeringer til tiltak som anses nødvendige for å ivareta tjenesteproduksjonen og opprettholde og 
utvikle infrastrukturen for å tilfredsstille myndighetskrav og tilrettelegge for befolkningsvekst. 
 
Investeringer innen vann og avløp  
Hurdal kommunen er pålagt å gjennomføre en betydningsfull oppgradering av kommunens vann- og 
avløpsanlegg etter tilbakemelding fra Fylkesmannen og Mattilsynet. Hensikten er å tilfredsstille 
gjeldende myndighetskrav for disse områdene. Den store oppgraderingen innebærer flere store 
investeringer innenfor vann- og avløpssektoren. 

EnviDan har på oppdrag fra Hurdal kommune gjennomført en investeringsanalyse for å redegjøre for 
hvordan ulike investeringsscenarioer vil påvirke vann- og avløpsgebyret i kommunen, vedlegg 6. 

På bakgrunn av denne analysen legger Rådmannen opp til at det investeres 179 mill kr i vann- og 
avløpsanlegg i planperioden. I tillegg investeres det 119 mill kr ekstra i ledningsnett i perioden 2020 
til 2023. Denne investeringen vil øke antall nye abonnenter med 150 på vann og 350 på avløp. Nye 
tilkoblede abonnenter genererer tilknytningsinntekter og vil redusere gebyrgrunnlaget det året 
abonnentene kobler seg til. 

Øvrige investeringsprosjekter 
Det har vært store utfordringer knyttet til manglende vedlikehold på taket til Helsetunet, som har ført 
til vannlekkasjer. Oppgradering av taket er lagt inn i budsjett for 2020. Det henvises for øvrig til PS 
2019/377. 

Det er blitt gjennomført forprosjekt i fm utvidelse av Hurdal skole og kultursenter. Utvidelsen er lagt 
inn i budsjettet over to år 2020-2021. 

Rådmannen ser også behovet for å oppgradere friluftsområder, gjennomføre flere tiltak innen vei, samt 
trafikksikkerhetstiltak. 
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3.2.2 Investeringsforslag 2020-2023 

Tall i 1000 kr 

Prosjekt Forslag 
budsjett 

2020

Forslag 
budsjett 

2021

Forslag 
budsjett 

2022

Forslag 
budsjett 

2023

Totalt 
2020-
2023

Nytt avløpssystem 2 000 15 000 50 000 50 000 117 000
Ny vannkilde/reservevann 2 000 30 000 30 000 62 000
Utvidelse avløp 2 000 35 000 35 000 3 000 75 000
Utvidelse vann 6 000 16 000 16 000 6 000 44 000
Nytt strømaggregat i vannbehandlingsanlegget. 500 500
Utrede omkjøringsledning for Hurdalsjøen hotel 200 200
Oppgradering areal rundt vannbehandlingsanlegget 1 000 1 000
Oppgradere Veg pumpestasjon Skogstad 500 500
Selvkostområde - VA 14 200 96 000 131 000 59 000 300 200
Helsetunet oppgradering utvendig tak / solceller 7 250 7 250
Utvidelse skole 20 000 13 485 33 485
Nytt oppmålingsutstyr 250 250
Aircondition til avdelingene på Helsetunet 450 450
Oppgradering kommunale vei 1 450 3 000 4 450
Komplettere og utvide Ladepkt elbil komm bygg 250 250
Trafikksikkerhetstiltak Kjerkevegen 1 500 1 500
Kabling IKT Rådhus 175 175
Veglys boligområder 2 000 2 000 1 625 5 625
Oppgradering friluftområder 1 250 1 250
Hurdal Kirke - Oppgradering av utvendig tak 800 800
Hurdal kirke - Automatisk ringeanlegg    300 300
Øvrige prosjekter 33 425 18 735 2 000 1 625 55 785
Brutto investeringer 47 625 114 735 133 000 60 625 355 985

Investeringsprosjekter Hurdal kommune

 

3.2.3 Finansiering 

Merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet, og brukes i 
sin helhet til finansiering av årets investeringer. 
Med unntak av midler som er reservert til særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med 
giver regnes alle midler i investeringsregnskapet som frie. All tilgang på frie midler i 
investeringsregnskapet vil således anses som felles finansiering av 
investeringsporteføljen. Tabellen ovenfor viser hvordan investeringsporteføljen er tenkt finansiert 
hvert enkelt år i planperioden. Finansieringskildene er derfor ut fra ovenstående ikke knyttet til 
spesifikke prosjekter. Investeringer i vann- og avløpsanlegg dekkes av de kommunale vann- og 
avløpsgebyrene og belaster ikke kommunekassen. 
Utlån av midler fra Husbanken er en del av investeringsbudsjettet.  
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4 Kommunens tjenester 

4.1 Fokus områder og strategi 2020-2023 for kommunens tjenester 

Næringsutvikling 

I Hurdal er satsning på næringsutvikling avgjørende for å oppnå mål om vekst og utvikling vedtatt i 
kommuneplanen. Dette bidrar til arbeidsplasser, økt soliditet hos eksisterende bedrifter og til å være en 
attraktiv tilflyttingskommune. Hurdal Næringsforum er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, og 
det skal fortsatt arrangeres næringsmøter i fellesskap med kommunen. 

I 2020 skal Innovasjon Gardermoen utvikle en strategisk næringsplan for kommunene i 
Gardermoregionen. Kommune og næringsliv må være gode på samarbeid i egen kommune, og med 
Gardermo -og Osloregionen som helhet.  
Vårt utgangspunkt for dette arbeidet vil følge satsningsområdene vedtatt i kommuneplanen. 

- Måleindikator: Positiv trend i økning av antall arbeidsplasser. Mål for planperioden er 40 nye 
arbeidsplasser til totalt 896 plasser. 

Digitalisering og innovasjon 

Digitaliseringstakten i omgivelsene, og nye krav til kommunens tjenesteleveranse gjør at flere sentrale 
systemer må oppgraderes og skiftes ut. I 2020 står blant annet nytt sak/arkiv system, og overgang til 
Office 365 på trappene. Denne oppgraderingen vil legge til rette for bedre og mer effektiv 
samhandling og saksbehandling internt og mot innbyggere.  I tillegg vil kvalitets- og 
internkontrollsystemet som innføres høsten 2019 stå sentralt som et verktøy for å sikre at tjenestene vi 
leverer holder høy kvalitet. 

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid 

Et sentralt satsningsområde er tidlig innsats og mer tverrfaglig samarbeid mellom skole og barnehage, 
samt mellom andre tjenester for at alle barn skal bli vinnere i sitt eget liv etter sine forutsetninger. 
Nettverk 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 et felles forståelsesgrunnlag og et felles språk som fundament for utviklingsarbeid 
 Bygge et profesjonelt godt fellesskap i/mellom alle nivå 

Skoleåret 2019/2020 vil ledelse av forbedrings- og endringsprosesser tematiseres i de lærende 
ledermøtene for barnehage og skole. Vi vil undersøke flere handlingsteorier, bevisstgjøre enkelt- og 
dobbeltkretslæring, og bli kjent med ulike dialogiske tilnærminger som kan benyttes i arbeidet med å 
forbedre skolens/barnehagens praksis. 

Satsning på barn og unge 

Hurdal kommune satser utvikling av aktivitetstilbud til barn og unge. Vi skal videreutvikle 
eksisterende tilbud, samt utvikle nye aktiviteter på bakgrunn av barn og unges behov og ønsker. Et 
godt utviklet aktivitetstilbud for barn og unge bidrar til å skape bedre trivsel, forebygge utenforskap og 
minske sosiale forskjeller blant barn og unge.  
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Kommuneplanens samfunnsdel som bygger på FN´s bærekraftsmål og disse skal ligge til grunn for 
aktiviteter som utvikles og gjennomføres i 2020. 

Samarbeid på tvers av enheter i kommunen, frivillige lag/foreninger og ungdomsrådet blir avgjørende 
for involvering og eierskap, og for å løfte frem behov og tiltak fra barn og unge i bygda.  

Frivilligsentralen gir oss gode muligheter for å utløse det enorme potensiale som ligger i 
lokalsamfunnet vårt. Høsten 2019 ble det politisk vedtatt å satse på prosjekter som bygger oppunder 
kommuneplanens satsningsområder med et særlig fokus på barn og & unge. Dette vil være en av 
sentralens hovedsatsning for 2020.  

Tverrfaglig samarbeid for rask intervensjon og oppfølging av barn og familier i risiko 

Prosjekt «Tverrfaglig samarbeid for rask intervensjon og oppfølging av barn og familier i risiko» ble 
igangsatt i 2019. Bakgrunnen for prosjektet er at kommunen skal følge nøye med i de forhold barn 
lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. 
Kommunen skal i tillegg fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting, og iverksette 
nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer Videre setter ledelsen i Hurdal 
kommune krav til utforming og innhold i tverrfaglig samarbeidsarenaer i Hurdal kommune når det 
gjelder økt samhandling og økt brukermedvirkning. Dette arbeidet er per oktober ikke ferdigstilt.  
 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Et annet satsingsområde er prosjekt inkluderende barnehage- og skolemiljø. Selv om prosjektet 
avsluttes i 2019 er dette et kontinuerlig arbeid og er høyt prioritert i 2020. Vi tar med oss de 
overordnede målene også inn i 2020: 

 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 

 
Kronprinsparets Fond FLYT 
Hurdal kommune og Kronprinsparets Fond startet et pilotprosjekt i 2019. Prosjektet er et 
framtidsverksted som gir ungdommer et nytt sted å være på fritida, og hvor ungdom i 10. 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. Dette 
videreføres i 2020. 

4.1.1 Målekort 
Målkortet for virksomhetene angir overordnede mål som skal understøtte satsningsområdene i 
kommuneplanen. Det utarbeides i tillegg detaljerte mål med tiltaksplaner for virksomhetene.  
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Satsningsområder Mål
Innbyggere og næringsliv skal oppleve kommunale tjenester som 
tilgjengelige, og av høy kvalitet på tvers av de ulike tjenesteområdene de 
er i kontakt med.
Utvikle nærmiljø, arenaer og møteplasser som sikrer at alle kan delta og 
høre til
Brukere skal oppleve forutsigbarhet i tjenestene
Brukere er en ressurs i eget liv
Gode og trygge overganger i  barnehage og skole
Forutsigbare rammer for utbyggere og næringsliv
Sikre godt inneklima i kommunens formålsbygg
Gode rammer rundt arenaer og møteplasser
Bygge gode relasjoner til pårørende
Godt samarbeid med ikke-kommunale aktører
Frivillige ressurser er støtte og supplement til de kommunale tjenestene
Inkluderende  barnehage og skolemiljø
Alle tjenestene skal fremme god fysisk og psykisk helse
Tilgang til natur for alle
Inkluderende og åpen planbehandling
Økt trygghet, sikkerhet, sosial deltagelse, fysisk og kulturell aktivitet for 
brukere
Trygge og gode arbeidsplasser
Opprettholde god vannkvalitet i alle vassdrag
Realisere byggetiltak innenfor sentrumsplanen som gode miljøprosjekter
Klimasmarte og energieffektive løsninger innen bygg, driftsmidler og 
kommunal tjenesteyting
Bærekraftige og klimavennlige løsninger i offentlige anskaffelser
Heve kompetanse i privat og offentlig sektor omkring klimavennlige løsninger
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4.2 10 Administrasjon 
 
Virksomhet Administrasjon (10) omfatter 
stabsavdelingene, innbyggerservice, 
barnehagemyndighet, pedagogisk- psykologisk 
tjeneste (PPT), tildeling av helse og 
omsorgstjenester.  

 
Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 
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Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

POLITISKE ORGANER 1 745 1 996 150 2 146 0 2 146
KONTROLLORGANER 647 647 100 747 0 747
RÅDMANN 2 285 2 251 0 2 251 0 2 251
HR 1 203 1 187 0 1 187 0 1 187
ØKONOMI 3 320 3 405 50 3 455 0 3 455
FORDELTE UTGIFTER 468 468 0 468 0 468
BK FESTIVAL/KONFERANSE 0 0 0 0 0 0
SAMFUNNSUTVIKLING OG NÆRING 1 373 1 358 0 1 358 0 1 358
INNBYGGERSERVICE 3 268 3 367 0 3 367 -648 2 719
IKT 5 082 5 082 0 5 082 0 5 082
VALG 185 0 0 0 0 0
FRIVILLIGSENTRALEN 360 360 0 360 0 360
KULTURADMINISTRASJON 632 642 0 642 0 642
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 30 30 0 30 0 30
BIBLIOTEK 828 838 0 838 0 838
ANDRE KULTURFORMÅL 2 696 2 709 0 2 709 0 2 709
MUSIKK-  OG KULTURSKOLE 747 756 0 756 0 756
PPT OG SPESIALUNDERVISNING 955 967 0 967 0 967
FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER 17 498 17 498 1 000 18 498 0 18 498
FORVALTNING HELSE OG OPPVEKST 8 169 8 832 2 730 11 562 -1 038 10 524
ELDRERÅDET 50 50 0 50 0 50
HA 10 Administrasjon 51 540 52 441 4 030 56 471 -1 685 54 786  

Fokusområder og mål  

Innbyggerservice 
Vi har innbygger- og servicefokus i alt vi gjør.  I vår digitale hverdag betyr dette at vi i stadig økende 
grad møter innbyggerne i digitale kanaler.  

Behovet til innbyggere og næring for å henvende seg til kommunen skal reduseres. Det forutsetter 
brukervennlige digitale løsninger, forenkling av prosesser, og tilgjengeliggjøring av viktig og relevant 
informasjon i forkant av hendelser og aktiviteter for innbyggerne og næringsliv. 

En viktig faktor for å lykkes med dette er veiledning, opplæring og kommunikasjonsaktiviteter. Vi 
skal videreutvikle dialog, involvering og møter med innbyggere slik at de opplever en god og robust 
kommune som er fremoverlent og tilgjengelig. 

Vi ønsker å nå ut til innbyggere på de digitale plattformene de benytter. I tillegg til de eksisterende 
kanalene som er tilgjengelig, så ønsker vi med to nye mobilapper å legge til rette for at innbyggere 
både kan melde inn observasjoner som angår kommunen på en effektiv og moderne måte, samt motta 
relevant informasjon for den enkelte innbygger. Disse appene lanseres høsten 2019. Det er et mål å 
redusere antall telefonhenvendelser, og det jobbes målrettet med innbyggerveiledning for å informere, 
forklare og gi opplæring. 

- Målindikator: Antall brukere av "Hurdal kommune" app. 800 innen 2020 
- Målindikator: Min. 50 % innmelding fra avvik fra innbyggere skje igjennom "min 

borgermelding". 
- Målindikator: Antall telefonhenvendelser skal reduseres med min. 20 % fra 2019-2021. 
- Måleindikator: Minimum 500 samtaler til KommuneKari per måned. 

Kulturplan 
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Et mangfoldig og rikt kulturliv gir økt livsglede, trivsel, skaper et godt fellesskap blant innbyggere og 
er viktig for kommunens folkehelsearbeid. For å sikre et strategisk og målrettet arbeid for kulturliv 
skal det foreligge en plan for dette. 

Hurdal har kulturtilbud i kommunal regi, og mye foregår gjennom frivillige lag og foreninger. 
Kommunen skal lage en kulturplan som speiler aktiviteten i Hurdalsamfunnet og som vil være et 
viktig arbeidsverktøy for ansatte, frivillige og politikere. Planen vil være retningsgivende for 
kommunens arbeid innenfor kulturområdet.  

Utvikling av skolebibliotek  
Hurdal bibliotek har mottatt kr 500 000 i tilskudd for å styrke skolebibliotekets arbeid med leselyst. 
Skolebiblioteket skal i større grad støtte opp om skolens læreplaner, Fagfornyelsen som trer i kraft fra 
2020. Lystlesing er en forutsetning for gode lese- og skriveferdigheter. Som en del av utviklingen av 
skolebiblioteket, vil det også bli innkjøpt ny og aktuell litteratur. Prosjektet skal modellere og inspirere 
lærere og ansatte slik at litteraturformidlingen fortsetter i klasserommene, implementeres og blir en 
naturlig del av undervisningen. Ved at de ansatte på skolen gis veiledning og kompetanseløft, er det et 
mål at kompetansen brukes aktivt i flere fag og på alle trinn i skolen, også etter at prosjektperioden er 
ferdigstilt. 

- Måleindikator: Økt andel utlån av bøker med 10 %. 
- Måleindikator: Andel som bruker selvbetjente utlån skal utgjøre 30 % av det totale utlånet i 

2020.  
- Måleindikator: Elevenes resultater på kartleggingsprøver lesing bedres (Rapport for kvalitet 

og utvikling i Hurdalskolen). 

Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) 
Eget tjenestetilbud ble 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. 

Tjenesten skal bistå/hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringen bedre for barn og elever 
med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet 
sakkyndig vurdering der loven krever det. 

Barnehagemyndigheten 
Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med 
regelverket. 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. I løpet av perioden vil det bli gjennomført tilsyn med den kommunale og 
de private barnehagene, dette i form av skriftlig og stedlig tilsyn. Tema for tilsyn vil komme på 
bakgrunn av en risikovurdering. 

4.3 21 Hurdal barnehage 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 
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Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

HURDAL BARNEHAGE 2 921 3 727 0 3 727 -733 2 994
HA 21 Hurdal  barnehage 2 921 3 727 0 3 727 -733 2 994  

Fokusområder og mål  

Hurdal kommune har en offentlig barnehage med 
27 godkjente plasser. Barnehageloven og 
Rammeplan for barnehager med formål og 
innhold er nasjonale dokumenter. Årsplan for 
Rustad barnehage 2019-2020 er overordnet lokalt 
dokument. Vår visjon er: «gode relasjoner som 
skaper inkludering».  
 

 
På grunnlag av inkluderende barnehage- og skolemiljø prosjektet har vi valgt tema livsmestring og 
helse, med robuste barn som langsiktig mål. Barna skal oppleve å være deltakende i et trygt, 
inspirerende og lærerikt miljø, der ansatte tar barnas perspektiv og er aktiv deltagende i barnas lek.  
 
Hurdal barnehage har tett samarbeid med pedagogisk-psykologiske tjeneste. PPT gir både system og 
individrettet veiledning til ansatte i barnehagen og til foresatte.  

4.4 22 Hurdal skole og kultursenter 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

ADMINISTRASJON HUSK 4 130 4 104 0 4 104 -1 224 2 879
HURDAL SKOLE OG KULTURSENTER AVD SFO 189 -106 0 -106 0 -106
HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER AVD SKOLE 26 075 26 624 3 400 30 024 0 30 024
HELSESTASJONEN 2 129 1 930 0 1 930 0 1 930
HA 22 HUSK 32 523 32 552 3 400 35 952 -1 224 34 728  

Fokusområder og mål  

Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet med kompetansemål er nasjonale 
styringsdokumenter for skolen. Strategiplakat for Hurdals skole og kultursenter er overordnet lokalt 
dokument.  Hurdalsskolen skal åpne opp muligheter for aktivitet, mestring og livsglede 
gjennom vår visjon: «En læringsreise i mulighetenes verden» 

«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. 
 
Lærerplanfornyelse 
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I 2020 vil vi fortsette arbeide med få eierskap til læreplanfornying blant annet med at vi inngår som 
pilot i regi av Høyskolen i Innlandet (HINN). Oppstart var allerede i august 2019. Kompetansepakken 
skal støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk, og bidra til økt 
kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. Pakken består av fem moduler. Piloten er ikke bare en 
ressursbank, den bidrar også til helhetlige utviklingsprosesser. I 2020 vil dette arbeidet videreføres 
blant annet med samlinger på skolen og tverrkommunale samlinger, både med bistand av HINN og i 
egen regi. 

Digitale verktøy og kompetanse 
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. 

Innføring av digitale verktøy og opplæring IKT er en sentral del av kunnskapen som elevene skal lære. 
Dette er forankret i gjeldende lærerplan som igjen er forankret i opplæringslova. 
I løpet av 2020 vil alle elevene ved Hurdal skole- og kultursenter ha tilgang til PC eller nettbrett. 
Denne satsingen vil være i tråd med fagfornyelsen og læreplan.  
Til skolestart 2019/2020 er Office 365 innført sammen med teams. Dette en læringsplattform for 
informasjon og kommunikasjon lærer-elev og elev-elev i forhold til fag og læring. Teams og 
implementering av dette digitale verktøy i skolene er vurdert å være et hensiktsmessig og nødvendig 
verktøy som muliggjør at skolene kan oppfylle sine forpliktelser i gjeldene lærerplaner hva gjelder 
opplæring og formidling av digital kompetanse herunder samhandling og kommunikasjon. 

Voksenopplæring for Øvre Romerike 
Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Nes og Ullensaker.  

Voksenopplæringen har startet opp helse- og oppvekstfag på VG1-nivå med 16 deltakere. Det jobbes 
videre med å starte opp Bygg broen som et 4-årig opplæringsløp fra august 2020 for ca. 20 deltakere. 
Det jobbes nå med utarbeiding av samarbeidsavtale mellom NAV/VO og Viken fylkeskommune med 
tydelig ansvarsfordeling.  

Helsestasjonen består av 2.2 årsverk med kompetanse innen sykepleie, jordmor og helsesykepleier.  I 
tillegg er fastleger på helsestasjonen hver andre uke.  

I 2019 har det blitt gjennomført flere tiltak for å fremme helsestasjonen og deres tilbud. Blant annet 
oppdatert og informativ informasjon på kommunens hjemmeside, oppslag og informasjon via 
informasjonstavle ved apotek og på legesenter, samt informasjon til fastleger og sekretærer om 
tilbudet ved helsestasjonen. Under konsultasjoner har flere gravide kommet inn i jordmortjenesten sent 
i svangerskapet. De fleste har da blitt fulgt opp hos fastlege. Dette da de ikke har vært bevisst tilbudet. 
Vi ser derfor at vi fortsatt har en stor jobb med å promotere tjenestene og få informasjonen ut. 
Forhåpentligvis vil også antall øke da tjenestene nå har vært mer stabile i 2019, og de vet det er en 
jordmortjeneste tilknyttet helsestasjonen. 

4.5 31 Heldøgnsomsorg 

Sykehjemmet leverer helse- og omsorgstjenester i hovedsak til den eldre del av befolkningen. 
Kommunen har ett sykehjem med 30 plasser hvorav 16 er langtidsplasser, 5 korttidsplasser, 9 
skjermede plasser.  
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Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

KJØKKEN HELSETUNET 2 748 2 726 0 2 726 0 2 726
VASKERI HELSETUNET 578 588 0 588 0 588
SYKEHJEM 17 961 18 103 0 18 103 0 18 103
LEGETJENESTE 199 187 0 187 0 187
HA 31 Heldøgnsomsorg 21 486 21 603 0 21 603 0 21 603  

 

Fokusområder og mål  

Sykehjemmet gir omsorg, pleie og medisinsk- og sykepleiefaglige tjenester. 
Noen av oppgavene er medisinering, intravenøs behandling og palliativ pleie samt at de ansatte 
gjennom sitt klinisk blikk bidrar til at funksjonsendring blir oppdaget tidlig og unngår 
sykehusinnleggelser.  
  
Sykehjemmet har startet opp med multidose noe som har frigjort tid for sykepleierne til andre 
oppgaver. Helsetunet har i løpet av sommeren 2019 oppgradert det trådløse nettverket og installert 
SmartVakt, (sykesignalanlegg) med oppstart 23.10.19 Systemet skal bidra til en bedre tjeneste for alle 
parter, både brukere, pårørende og ansatte. Den som mottar alarmen får informasjon om hvem som har 
utløst alarmen, hva slags alarm det er snakk om, og hvor vedkommende befinner seg. Dersom den 
ansatte er forhindret fra å akseptere oppdraget, vil alarmen gå videre til neste ledige ansatte. 

4.6 32 Hjemmebaserte tjenester 

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, samt dagsenter.   

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

DAGSENTER 188 193 0 193 0 193
FYSIOTERAPITJENESTE 1 379 1 427 0 1 427 0 1 427
ERGOTERAPITJENESTE 1 157 1 193 0 1 193 -593 599
HJEMMETJENESTEN-HJEMMESYKEPLEIE 11 440 12 081 0 12 081 0 12 081
HJEMMEHJELP 776 782 0 782 0 782
HA 32 Hjemmebaserte tjenester 14 939 15 676 0 15 676 -593 15 082  

Fokusområder og mål  

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 er en viktig del av hverdagsrehabiliterings team og Livsstils poliklinikken. 
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. Det er også etablert XK – lager for hjelpemidler samt 
at korttidslageret har fått en lenge påkrevd oppjustering. 
 
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 ansatt som legger til rette for den daglige aktiviteten som er 
helt sentral for å gi brukerne gode dager med meiningsfullt innhold. Ansatt på dagsenteret samarbeider 
tett med demenskoordinator i 20 % stilling og det med meget godt og forebyggende resultat for 
innbyggerne i kommunen. 

4.7 33 Tilrettelagte tjenester 

Bolig for funksjonshemmede leverer helse- og omsorgstjenester til brukere med ulik grad av 
funksjonshemming. Kommunen har nå 6 leiligheter som er bemannet og en avlastningsleilighet som 
brukes. 

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

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

BARNETEAM 1 232 1 262 0 1 262 0 1 262
TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 3 092 2 940 0 2 940 0 2 940
BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 6 833 7 046 0 7 046 0 7 046
HA 33 Ti lrettelagte tjenester 11 156 11 248 0 11 248 0 11 248  

Fokusområder og mål  

Tjenestene som ytes skal bidra til at brukerne skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha 
en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. 
 
Bolig for funksjonshemmede har i år vært igjennom en stor omstilling og en stilling er gjort om til 
fagansvarlig med høyskolekompetanse.  
 
Det er en utfordring å finne støttekontakter som ønsker å være det over tid. Det ligger også BPA-
ordning i tjenesten. Tjenesteleder funksjonshemmede og tildeling av tjenester følger opp 10 
funksjonshemmede brukere som er hjemmeboende. Det er behov for tilrettelagte boliger for flere i 
denne gruppen. Det er også behov for å utrede og tilrettelegge mulighet for deltakelse i alminnelige 
aktiviteter i nærmiljøet. 
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4.8 41 Barnevern 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

BARNEVERNET 9 280 8 718 0 8 718 -1 092 7 625
HA 41 Barnevern 9 280 8 718 0 8 718 -1 092 7 625  

 

Fokusområder og mål  

Hurdal en av to kommuner i Akershus som er med i prosjekt i regi av Bufdir. Målet med veiledningen 
er å: 

- Styrke lederkompetansen 
- Få på plass systemer og arbeidsformer som møter utfordringer tjenesten står ovenfor. 

Andel barn med barnevernstiltak i Hurdal kommune i forhold til innbyggere 0-17 år er 31 %. 
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.  

4.9 42 NAV 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

RUS OG PSYKISK HELSEVERN 2 731 2 763 0 2 763 0 2 763
RUSARBEID 10 10 0 10 0 10
SOSIALTJENESTEN HURDAL 3 612 3 627 500 4 127 0 4 127
FLYKTNINGETJENESTEN -740 1 769 0 1 769 0 1 769
HA 42 NAV 5 614 8 169 500 8 669 0 8 669  

 

Fokusområder og mål  

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 bekjempe 
fattigdom eks ved bruk av kvalifiseringsprogrammet (KVP).  Tjenesten har fokus på å forebygge og 
utjevne sosiale forskjeller.  

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 
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aktivitet. Vi ønsker at den positive trenden skal vedvare og det er funnet gode løsninger for de som 
kan delta i tiltakene.  

Psykisk helse og rus består av 1,8 årsverk med kompetanse innen sykepleie, sosialpedagogikk og 
psykologi. Tjenesteområdet skal legge til rette for at Hurdal kommune sine innbyggere i størst mulig 
grad opplever trivsel og velvære og mestrer normale livsutfordringer. Det er om lag 60 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. En medarbeider har økt kompetanse med «kjentmann».  

Utfordringer:  
• Mer kommunalt ansvar, større symptomtrykk hos brukere og mer komplekse case, 

pakkeforløp. 

4.10 50 Eiendomsforvaltning og prosjekt 

Virksomheten Eiendomsforvaltning og prosjekt (HA 50)omfatter: 

Selvkosttjenester:  
 Kommunal vannforsyning - drift, vedlikehold, investeringer 
 Kommunalt avløp - drift, vedlikehold, investeringer 
 Renovasjon – innsamling av husholdningsavfall kommunalt ansvar, Øvre Romerike 

Avfallsselskap IKS (ØRAS) ivaretar resten drift 
 Feiing og tilsyn av fyringsanlegg – ivaretas av Øvre Romerike Brann og Redning IKS 

Eiendomsforvaltning og prosjekt: 
 Kommunale bygg og eiendommer - renhold, drift, vedlikehold, investeringer 
 Samferdsel – drift, vedlikehold, investeringer for kommunale veger inkludert veglys, gang-

/sykkelveger og veglys langs «gamle fylkesveger» - Glassverkvegen/ Høversjøvegen, Knaimoen, 
Rustadvegen  

 Brannvern beredskap/forebyggende - ivaretas gjennom Øvre Romerike Brann og Redning IKS 
 Investeringsbudsjett og større prosjekter 

Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen:
Ansvar(T) Budsjett 

2019
Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

ADMINISTRASJON E&P 448 941 0 941 0 941
BYGNINGER/ANLEGG 3 758 3 773 0 3 773 0 3 773
RENHOLD BYGG 3 976 3 623 0 3 623 -664 2 958
SAMFERDSEL 1 177 1 176 0 1 176 0 1 176
BRANNVESEN/BEREDSKAP 2 400 2 400 500 2 900 0 2 900
HA 50 Eiendomsforvaltning og prosjekt 11 758 11 913 500 12 413 -664 11 749  

Fokusområder og mål  

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. 

Vannforsyning 
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Hurdal kommune har det siste året gjennomført en rekke tiltak etter Mattilsynets pålegg for å sikre 
forsyningssikkerhet ved Hurdal vannverk. Disse tiltakene forventes ferdigstilt i kommende periode. 
Gjennomføring/ferdigstilling av disse vil fortsatt få direkte økonomiske konsekvenser.  

Vannledningsnettet i kommunen er av varierende alder og tilstand. En del er tatt over fra tidligere 
private vannverk. Vi har i siste periode hatt en rekke brudd/lekkasjer på og i tilknytning til brudd på 
hovedledninger.  Utskifting av ledningsnettet, i henhold til saneringsplan vil fortsette for å bedre 
driftsøkonomi og forsyningssikkerhet. Ressurs situasjonen innenfor området er for knappe til å utføre 
lovpålagte oppgaver. Vi vil derfor være avhengig av ekstern bistand for å gjennomføre lovpålagte 
oppgaver. 

Avløpsanlegg 
Avløpsrenseanlegget nærmer seg slutten av sin tekniske levetid og det må påregnes driftsforstyrrelser. 
Det må derfor påregnes mindre utbedringer og akutte tiltak for å sikre forsvarlig drift inntil alternativ 
løsning er klar.  

Fylkesmannen har gitt ny utslippstillatelse som innebærer blant annet skjerpede rensekrav for 
anlegget. På bakgrunn av politisk behandling av mulighetsstudie for VA vil det i tiden som kommer 
bli iverksatt arbeider med å utrede alternative løsninger både for nytt avløpsrenseanlegg, eventuelt et 
utvidet samarbeid med nabokommuner. 

Planlegging og gjennomføring av tiltak i forbindelse med ny utslippstillatelse vil kreve betydelige 
ressurser som kommunen i dag ikke har tilgjengelig internt. Det vil derfor måtte påregnes bruk av 
ekstern bistand til dette arbeidet.  
 
Private vann og avløpsanlegg 
Prosjekt kartlegging privat vann og avløp ble startet 2015. Prosjektet har hatt varierende fremdrift men 
hadde god fremdrift, men riktige registreringer av abonnenter med private avløpsanlegg er nå i all 
hovedsak på plass.  
 
Gjennomføring av tiltak innen området vil for en stor del måtte hjemles i plan og 
bygningslov/forurensningslov og det er viktig at vi samhandler for å nå målene våre. 
 
Eiendomsforvaltning og prosjekt  
Eiendomsforvaltning skal gjennom sine tjenesteområder yte god service, gode tjenester og sikre 
nødvendig forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere, næringsdrivende, utbyggere og brukere/ansatte i 
kommunale formålsbygg. Tjenesteområdet skal videre ha som sentrale mål å sikre et godt 
kollektivtilbud, god trafikksikkerhet langs veger og i bomiljø. 
 
I budsjett er det prioritert videreføring av arbeidet med vedlikeholdsplan med prioritering og 
gjennomføring av tiltak for kommunale bygg. Dette arbeidet er påbegynt og budsjettet legger opp til å 
avsette en million til vedlikehold i perioden for å redusere vedlikeholds etterslep. Det er utfordrende at 
det ikke er bygd opp vedlikeholdsfond i kommunen. 
 
Utvidelse av skolebygg 
Planlegging og gjennomføring av bygging av ny fløy på skolen vil legge beslag på ressurser i 
avdelingen. 
  
Tak på helsetunet 
Utbedring av takene på Helsetunet bel behandlet politisk i foregående periode. Det ble i denne bestilt 
ytterlige vurdering av ENØK tiltak. Dette har gjort at arbeide ikke har kunnet bli 
igangsatt/gjennomført i inneværende år i påvente av dette arbeidet fullføres. Utbedring av tak 
forventes gjennomført i kommende periode. 



Hurdal kommune 

 
Handlings- og økonomiplan 2020-2023

39 

4.11 60 Plan og miljø 

Virksomheten Plan og miljø (HA 60) omfatter overordnet planlegging 
og arealplaner, bygge- og delingssaker, oppmålingsforretninger og 
matrikkelføring, kartverk, vegnavn og adressering, forvaltning innen 
jordbruk og skogbruk, vassdragsforvaltning, 
naturforvaltning/viltforvaltning, friluftsliv og kulturminnevern. 
 
 
 
Rådmann foreslår følgende justeringer av rammen: 
 

 

Ansvar(T) Budsjett 
2019

Budsjett 
forslag 

2020 inkl  
lønnsvekst

Merbehov 
2020

Budsjett 
forslag 2020  

Utgangspunkt

Omsti l l ing Rådmannens 
budsjett 

forslag 2020

ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING 986 969 0 969 0 969
KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK 1 931 2 500 0 2 500 0 2 500
JORDBRUK/SKOGBRUK 432 425 0 425 0 425
VILTFORVALTNING 429 430 0 430 0 430
FRILUFTSLIV 293 293 0 293 0 293
HA 60 Plan og mil jø 4 071 4 617 0 4 617 0 4 617  

Fokusområder og mål  

Plan og Miljø skal gjennom planarbeid og forvaltning av lovverk yte god service, gode tjenester og 
skape forutsigbare rammer for innbyggere, fritidsinnbyggere/turister, organisasjoner, grunneiere, 
næringsdrivende og utbyggere.  

  

Digitalisering og effektivisering av plan- og byggesaksområdet 
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 av satsingene til 
kommunen er tjenestene gjennom e-torg hvor brukerne selv kan hente ut data til bruk i blant annet 
søknader.  

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. 

Kvaliteten på kartgrunnlag er i dag svært viktig da dette nå brukes til automatiske uttrekk inn i ulike 
digitale tjenester. Dette er noe kommunen må bruke en god del ressurser på. Arbeidet med 
kartgrunnlag er et samarbeid mellom partene i Geovekst. Kartgrunnlaget rulleres i utgangspunktet 
hvert fjerde. I tillegg kommer ortofo hvert 4. år, midt i perioden med gjeldende kartgrunnlag. Dvs. at 
det skjer noe minst 2. hvert år innenfor kartlegging, enten kart eller bilder.  
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Kommunen skal rekruttere inn ny ressurs innenfor byggesak som forhåpentligvis er på plass tidlig i 
2020. Dette blant annet for å sikre at man i størst mulig grad kan levere tjenester innenfor gitte 
tidsrammer og kvalitet.  

Jord, skog – naturforvaltning 
Kommunen jobber kontinuerlig med tilskuddsordninger innenfor landbruksområdet. 
Tilskuddsordningene endres noe hvert år, noe som gjør at kommunene må arbeide aktivt med 
veiledningstjeneste i forhold til brukerne. Prosessen med hvordan brukerne søker endres også. 
Tidligere var kommunen den som aktivt førte søknader inne i systemene. I dag er dette et ansvar som i 
all hovedsak er overlatt til brukerne selv, noe som krever at kommunene i større grad må veilede enn å 
utføre selve søknadsjobben. Veiledning blir da også et av fokusområdene for 2020. Ellers er det ingen 
spesielle pågående prosesser i forhold til landbrukets støtteordninger som skal gjennomføres i 2020.  

Kommunen har også som del av endringen i måten brukerne søker om tilskudd på fått større fokus på 
kontrolloppgaver. Det påligger kommunene å opprettholde en viss kontrollaktivitet innenfor alle 
støtteordningene i landbruket.  

Når det gjelder naturforvaltning er det for 2020 planlagt oppstart av revidering av rammeplan for 
hjorteviltforvaltningen. Rammeplanen er de politisk vedtatte målsettingene for hjorteviltforvaltningen 
i kommunen.  Planen danner grunnlaget for behandling av kommende driftsplaner for hjortevilt, både 
hjort, rådyr og elg.  Denne må vedtas på nytt for neste periode, fra 2021 og utover. Planen vil i all 
hovedsak bli utarbeidet av administrasjonen selv.    

Innenfor skogforvaltningen er det også en kontinuerlig rådgivning og veiledning i forhold til 
tilskuddsordningene samt bruk av skogfondsordningen. En av de store aktivitetene nå er ombygging 
av deler av skogsvegnettet til Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV). Dette er store vegprosjekter 
som innebærer vesentlige tilskudd fra staten. Fra 2020 er det kommunen som overtar ansvaret for 
tilskuddsordningene til landbruksveger, et ansvar kommunen overtar fra Fylkesmannen. I og med at 
MEV har satt i gang en oppgradering av sitt vegnett vil det tilfalle et vesentlig arbeid for kommunen 
når det gjelder oppfølging av prosjektene. Kommunen har ansvar for alt av søknadsprosess til teknisk 
kontroll på utførelse av vegarbeide.   

Friluftsliv 
Hurdal kommune drifter flere friluftsområder i bygda. Det er planlagt en oppgradering av de største 
områdene, som Åsanden og Meieriodden. Dette er områder som er svært mye besøkt i 
sommerhalvåret. De fasiliteter som er der i dag er så nedslitt at de ikke lenger holder den nødvendige 
standard. De tilfredsstiller heller ikke i forhold til besøkende som trenger tilrettelegging for å benytte 
stedene, som tilrettelagt toalett for bevegelseshemmede.  Det er derfor avsatt midler på kommunen 
investeringsbudsjett for 2020 for oppgradering av friluftsområdene. I tillegg har kommunen mulighet 
til å få et vesentlig tilskudd fra staten til investeringsprosjekter på Åsanden, da friluftsområdet er 
statlig sikret, dvs. eid av staten men driftet av kommunen.  

Utbygging av bredbåndskapasitet 
Hurdal kommune har søkt om støtte til etablering av bredbånd i de områder som i dag har dårlig 
kapasitet. Trolig vil kommunen få støtte til arbeidet, noe som betyr at man i 2020 kan få etablert 
bredbånd med stor kapasitet i en større del av Hurdal enn slik situasjonen er i dag. En betingelse for 
støtte fra staten er at det avsettes egne midler av kommunen, noe som kommunen gjør i sitt budsjett 
for 2020. En annen forutsetning er selvsagt at man, etter å ha gjennomført anbudskonkurranse, får 
noen som er villige til å ta på seg utbyggingen og levere tjenesten.  
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Vedlegg 1 Bevilgningsoversikt drift med budsjettrammer per virksomhet 

Bevilgningsoversikt - Drift 2020-2023
Tall i 1000 kr R 2018 JB 2019 RB 2020 RB 2021 RB 2022 RB 2023

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Inntekts- og formuesskatt -65 315 -83 906 -115 000 -118 450 -121 767 -125 176
Rammetilskudd -105 822 -90 675 -67 000 -69 010 -70 942 -72 929
Eiendomsskatt -5 241 -5 500 -7 000 -9 500 -9 500 -9 500
Andre direkte/indirekte skatter -37 -17
Andre generelle driftsinntekter -3 409 -1 421 -2 600 -2 600 -2 600 -2 600
Sum generelle driftsinntekter -179 825 -181 519 -191 600 -199 560 -204 809 -210 205

Sum bevilgninger drift,netto 163 795 165 720 175 200 177 889 182 405 187 012

Renteinntekter -1 188 -750 -500 -500 -500 -500
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter 3 957 4 050 4 737 6 003 8 448 10 673
Avdrag på lån 5 893 6 500 10 864 13 618 15 556 18 538
 Netto finansutgifter 8 660 9 800 15 101 19 121 23 504 28 711

Inntekter fra VA-området -3 701 -4 950 -8 300 -12 518

Netto driftsresultat -7 369 -5 999 -5 000 -7 500 -7 200 -7 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet 399
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -115 759
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 9 443 10 086 5 000 5 000 5 000 5 000
Netto avsetning til disposisjonsfond (buffer drift) 2 500 2 200 2 000
Dekning av tidligere års merforbruk -7 204 -4 846
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 2 523 5 999 5 000 7 500 7 200 7 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -4 846  
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Bevilgningsoversikt drift til fordeling

Virksomheter
Regnskap 

2018
Justert 

budsjett 
2019

Budsjett 
2020

Budsjett 
2021

Budsjett 
2022

Budsjett 
2023

Tall i 1000 kr
Til fordeling drift 163 795 165 720 175 200 177 889 182 405 187 012
10-Administrasjonen 48 416 47 331 54 786 56 471 58 086 59 747
21-Hurdal barnehage 3 076 2 921 2 994 3 070 3 141 3 212
22-HUSK 31 342 33 353 34 728 35 784 36 782 37 805
31-Heldøgnsomsorg 31 243 25 786 21 603 22 127 22 610 23 098
32-Hjemmebaserte tjenester 15 078 14 939 15 082 15 550 15 990 16 441
33-Tilrettelagte tjenester 9 285 10 236 11 248 11 491 11 710 11 928
41-Barnevern 9 126 9 280 7 625 7 755 7 872 7 985
42-NAV 3 616 5 614 8 669 8 924 9 165 9 412
50-Eiendom og prosjekt 9 619 11 732 11 749 11 981 12 203 12 426
60-Plan og miljø 5 371 4 071 4 617 4 736 4 846 4 958
90-Sentrale reserver -2 376 455 2 100  

 

 

 

Vedlegg 2 Økonomisk oversikt drift 
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ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT

Tall i 1000 kr R 2018 JB 2019 RB 2020 RB 2021 RB 2022 RB 2023

Driftsinntekter
Rammetilskudd -105 822 -90 675 -67 000 -69 010 -70 942 -72 929
Inntekts- og formuesskatt -65 315 -83 906 -115 000 -118 450 -121 767 -125 176
Eiendomsskatt -5 241 -5 500 -7 000 -9 500 -9 500 -9 500
Andre skatteinntekter -37 -17
Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 409 -2 124 -3 362 -3 408 -3 454 -3 503
Overføringer og tilskudd fra andre -33 430 -20 691 -17 332 -18 248 -19 152 -20 108
Brukerbetalinger -6 749 -7 026 -7 026 -7 454 -7 877 -8 324
Salgs- og leieinntekter -22 617 -19 405 -6 468 -6 862 -7 251 -7 662
Sum driftsinntekter -242 621 -229 344 -223 188 -232 932 -239 943 -247 202

Driftsutgifter
Lønnsutgifter 104 676 108 519 103 665 107 276 110 696 114 225
Sosiale utgifter 27 676 33 104 31 854 32 969 34 024 35 113
Kjøp av varer og tjenester 82 391 64 952 62 553 64 218 65 848 67 520
Overføringer og tilskudd til andre 11 848 7 121 8 865 6 947 7 122 7 301
Avskrivninger 10 572 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum driftsutgifter 237 163 223 696 216 938 221 411 227 689 234 159

Brutto driftsresultat -5 458 -5 649 -6 250 -11 521 -12 254 -13 043

Finansinntekter/finansutgifter

Finansinntekter
Renteinntekter -1 187 -900 -4 351 -5 600 -8 950 -13 168
Utbytte
Gevinser og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter 3 956 4 050 4 737 6 003 8 448 10 673
Avdragsutgifter 5 893 6 500 10 864 13 618 15 556 18 538

Netto finansutgifter 8 662 9 650 11 250 14 021 15 054 16 043

Motpost avskrivninger -10 572 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Netto driftsresultat -7 368 -5 999 -5 000 -7 500 -7 200 -7 000

Diponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering 398
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -115 759
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 9 443 10 086 5 000 7 500 7 200 7 000
Dekning av tidligere års merforbruk -7 204 -4 846
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat 2 522 5 999 5 000 7 500 7 200 7 000

Fremført til inndekning senere år (merforbruk) -4 846 0 0 0 0 0  
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Vedlegg 3 Bevilgningsoversikt investering med prosjekter 

Alle beløp i 1000

Regnskap 
2018

Just budsj 
2019

Rådmannens 
budsjettgr 

2020

Rådmannens 
budsjettgr 

2021

Rådmannens 
budsjettgr 

2022

Rådmannens 
budsjettgr 

2023

FINANSIERINGSBEHOV

Investeringer i varige driftsmidler 4 454 29 200 47 625 114 735 133 000 60 625
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 630 650 600 600 600 600
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 5 084 29 850 48 225 115 335 133 600 61 225

Kompensasjon for merverdiavgift -659 -2 600 -8 356 -4 684 -500 -406
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler -42 -3 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selvskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lånemidler -3 355 -23 600 -39 269 -110 051 -132 500 -60 219
Sum investeringsinntekter -4 056 -29 200 -47 625 -114 735 -133 000 -60 625

Vidreutlån 12 182 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Bruk av lån til vidreutlån -12 182 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Avdrag på lån til vidreutlån 1 607 2 000
Mottatte avdrag på vidreutlån -1 366 -2 000
Sum utgifter vidreutlån 241

Overført fra drift -398
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -241
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond 1 301 -650 -600 -600 -600 -600
Dekning av tidligere års udekket beløp -1 931
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -1 269 -650 -600 -600 -600 -600

Bevilgningsoversikt - investering 2020-2023
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Prosjekt Forslag 
budsjett 

2020

Forslag 
budsjett 

2021

Forslag 
budsjett 

2022

Forslag 
budsjett 

2023

Totalt 
2020-
2023

Nytt avløpssystem 2 000 15 000 50 000 50 000 117 000
Ny vannkilde/reservevann 2 000 30 000 30 000 62 000
Utvidelse avløp 2 000 35 000 35 000 3 000 75 000
Utvidelse vann 6 000 16 000 16 000 6 000 44 000
Nytt strømaggregat i vannbehandlingsanlegget. 500 500
Utrede omkjøringsledning for Hurdalsjøen hotel 200 200
Oppgradering areal rundt vannbehandlingsanlegget 1 000 1 000
Oppgradere Veg pumpestasjon Skogstad 500 500
Selvkostområde - VA 14 200 96 000 131 000 59 000 300 200
Helsetunet oppgradering utvendig tak / solceller 7 250 7 250
Utvidelse skole 20 000 13 485 33 485
Nytt oppmålingsutstyr 250 250
Aircondition til avdelingene på Helsetunet 450 450
Oppgradering kommunale vei 1 450 3 000 4 450
Komplettere og utvide Ladepkt elbil komm bygg 250 250
Trafikksikkerhetstiltak Kjerkevegen 1 500 1 500
Kabling IKT Rådhus 175 175
Veglys boligområder 2 000 2 000 1 625 5 625
Oppgradering friluftområder 1 250 1 250
Hurdal Kirke - Oppgradering av utvendig tak 800 800
Hurdal kirke - Automatisk ringeanlegg    300 300
Øvrige prosjekter 33 425 18 735 2 000 1 625 55 785
Brutto investeringer 47 625 114 735 133 000 60 625 355 985

Investeringsprosjekter Hurdal kommune
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ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

Tall i 1000 kr R 2018 JB 2019 RB 2020 RB 2021 RB 2022 RB 2023

Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 4 459 29 200 46 525 114 735 133 000 60 625
Tilskudd til andres investeringer 1 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 630 650 600 600 600 600
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter 5 089 29 850 48 225 115 335 133 600 61 225

Investeringsinntekter
Kompensasjon for medverdiavgift -659 -2 600 -8 356 -4 684 -500 -406
Tilskudd fra andre -5
Salg av varige driftsmidler -3 000
Salg av finansielle anleggsmidler -42
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån -3 355 -23 600 -39 269 -110 051 -132 500 -60 219
Sum investeringsinntekter -4 061 -29 200 -47 625 -114 735 -133 000 -60 625

Videreutlån
Videreutlån 12 182 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Bruk av lån til videreutlån -12 182 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Avdrag på lån til videreutlån 1 607 2 000
Mottatte avdrag på videreutlån -1 366 -2 000
Netto utgifter videreutlån 241

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra driftsregnskapet -398
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -241
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 1 301 -650 -600 -600 -600 -600
Dekning av tidligere års udekket beløp -1 931
Sum overføring fra drift og netto avsetninger  -1 269 -650 -600 -600 -600 -600

Fremført til inndekning senere år (udekket beløp)  
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Vedlegg 5 Budsjett selvkost 

2020 Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

Gebyrinntekter 20 425 571 6 713 932 4 973 620 4 681 302 1 869 792 743 440
Øvrige driftsinntekter 22 228 0 0 0 0 0

Driftsinntekter 20 447 799 6 713 932 4 973 620 4 681 302 1 869 792 743 440
Direkte driftsutgifter 15 813 581 4 319 486 3 356 241 4 481 678 1 383 299 749 305
Avskrivningskostnad 2 642 977 1 294 553 711 404 0 637 020 0
Kalkulatorisk rente (2,01 %) 1 057 847 642 500 327 986 0 87 361 0
Indirekte driftsutgifter (netto) 743 697 199 249 139 888 76 295 89 504 61 433
Indirekte avskrivningskostnad 11 449 3 266 1 833 459 568 459
Indirekte kalkulatorisk rente (2,01 %) 1 496 427 239 60 74 60

Driftskostnader 20 271 047 6 459 481 4 537 592 4 558 492 2 197 826 811 257
Resultat 176 752 254 451 436 028 122 810 -328 034 -67 817
Kostnadsdekning i % 100,9 % 103,9 % 109,6 % 102,7 % 85,1 % 91,6 %

Selvkostfond 01.01 2 938 640 0 307 547 1 464 839 0 76 131
+ Avsetning til selvkostfond 558 838 0 436 028 122 810 0 0
- Bruk av selvkostfond -316 648 0 0 0 0 -67 817
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,01 %) 61 500 0 10 564 30 677 0 849

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 3 242 330 0 754 139 1 618 325 0 9 164

Fremførbart underskudd 01.01 -1 591 542 -1 163 132 0 0 -396 555 0
+ Inndekning av fremførbart underskudd 262 597 254 451 0 0 0 0
- Underskudd til fremføring -328 034 0 0 0 -328 034 0
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,01 %) -32 647 -20 822 0 0 -11 267 0

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -1 689 625 -929 503 0 0 -735 856 0
Gebyrinntekter 20 425 571 6 713 932 4 973 620 4 681 302 1 869 792 743 440
Gebyrgrunnlag 20 248 819 6 459 481 4 537 592 4 558 492 2 197 826 811 257

Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 100,9 % 103,9 % 109,6 % 102,7 % 85,1 % 91,6 %

Normalgebyr Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

Normalgebyr eksklusiv mva. 8 451 6 556 7 910 0 2 280 0
Normalgebyr inklusiv mva. 10 563 8 194 9 888 0 2 850 0

Endring fra 2018  -67,0 % 29,8 % 31,8 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %
Endring fra 2019  -70,0 % 17,3 % 5,0 % 0,0 % 20,0 % 0,0 %

Oppsummering av fordelte utgifter fra interntjenester
2018

Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

Regnskap 348 509 65 345 43 564 43 564 65 345 43 564
Revisjon 30 547 10 392 4 242 9 308 2 113 1 417
Personaltjenesten 35 718 10 743 9 872 1 465 2 036 1 465
IKT-tjenester 89 770 25 051 16 306 4 240 5 245 4 240
Annen administrasjon 148 182 43 966 26 631 11 963 8 013 6 113

Totalt 652 727 155 498 100 615 70 539 82 751 56 798  
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Vedlegg 6 Prisliste 2020 
 

Barnehage

Tjeneste
Pris 2019 
kr/mnd

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
kr/mnd

Barnehagesats fra 01.01.2020 100 % 2 910 225 3 135
Barnehagesats fra 01.01.2020 60 % 1 833 142 1 975
Barnehagesats fra 01.08.2020 100 % 3 040
Barnehagesats fra 01.08.2020 60 % 1 915 -
Identisk med statens maksimalsats.

SFO

Tjeneste
Pris 2019 
kr/mnd

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
kr/mnd

Skolefritidsordning 5 dager 3 121 - 3 121
Skolefritidsordning 3 dager 2 155 - 2 155
Det betales for 11 måneder. Betaling for mat er inkludert i brukerbetalingen

Kulturskole-pr.semester
Pris 2019 
kr/mnd

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
kr/mnd

1 705 49 1 754
1 127 33 1 160
1 279 37 1 316

940 27 967
Elevkontingenten reduseres med 25 % for de med søsken i kulturskolen
Prisene er justert med pris og lønnsvekst på 2,9 % fra 2019

Tjeneste

Enetimer
Gruppetimer
Enetimer m/søskenmoderasjon
Gruppetimer m/søskenmoderasjon
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Leie av lokaler
Pris 2019 
inntil 5 t

Pris 2019 
pr døgn

Pris 2020 
inntil 5 t

Pris 2020 pr 
døgn

500 900 515 926
650 1 100 669 1 132

1 150 2 150 1 183 2 212
650 1 100 669 1 132

1 300 2 350 1 338 2 418
1 800 3 250 1 852 3 344
2 400 4 500 2 470 4 631

Etter avta le Etter avta le Etter avtale Etter avtale

Etter avta le Etter avta le Etter avtale Etter avtale

2 500 4 000 2 573 4 116
1 250 2 400 1 286 2 470
1 300 2 450 1 338 2 521

Prisene er justert med pris og lønnsvekst på 2,9 % fra 2019

Bibliotek

Tjeneste
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020

For sent leverte bøker 1.purring voksne 40 1 41
For sent leverte bøker 2.purring voksne 80 2 82
Tak for purring voksne 240 7 247
For sent leverte bøker 1.purring barn 25 1 26
For sent leverte bøker 2.purring barn 50 1 51
Tak for purring barn 150 4 154
Prisene er justert med pris og lønnsvekst på 2,9 % fra 2019

Helse,omsorg og velferd
Pris 2019 
kr/mnd

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
kr/mnd

287 8 295
837 24 861
400 916 1 316
334 10 344
558 16 574

33 1 34
Pris 2019 

kr/stk
Prisøkn i  kr Pris 2020 

kr/stk

44 1 45
105 3 108
120 3 123

Prisene er justert med pris og lønnsvekst på 2,9 % fra 2019

Allrom ned tekjøkken/kiosk

Lokaler

Klasserom (B234)
Auditoriet
Skolekjøkken (4 stasjoner)
Allrommet

Vaktmestertjenester

Aktivitetshuset sal/møterom/kjøkken

Allrom og skolekjøkken
Allrommet inkl.skolekjøkken og tekjøkken
Hele skolen eks. idrettshall/garderobe/dusj
Hele skolen inkl. idrettshall/garderobe/dusj
Hele idrettshallen inkl styrkerom,garderobe/dusj
Styrkerom/garderobe/dusj

Tjeneste

Leie/ tilknytninger av trygghetsalem
Innstallering av trygghetsalarm
BPA hjemmehjelp
Lei inkl vask av sengetøy

Leie av gardiner

Vask av tøy på vaskeriet
Middag
Middag inkl dessert
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Vedlegg 7 Gebyrregulativ 

Feiing
Pris 2019 

kr eks mva
Prisøkn i 

kr
Pris 2020 kr 

eks mva

302 36 338
201 - 201

Prisene er justert i hht selvkostberegning 2020 12 %

Vann,avløp og renovasjon
Pris 2019 

kr eks mva
Prisøkn i 

kr
Pris 2020 kr 

eks mva

216 24 240
231 25 256

24 4 28
32 2 34

115 3 118
1 988 285 2 273
2 733 170 2 903

50 8 58
64 3 67

1 015 29 1 044
1 000 29 1 029

Pris 2019 
kr eks mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 kr 
eks mva

956 -48 908,0

1 157 - 1 157
1 824 - 1 824
2 907 - 2 907
4 715 - 4 715
8 645 - 8 645

745 - 745
30 708 - 30 708

333 - 333
545 - 545
867 - 867

1 057 - 1 057

12 895 - 12 895
156 - 156

Pris 2019 
kr eks mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 kr 
eks mva

808 162 970
1 092 218 1 310

251 50 301
Pris 2019 

kr eks mva
Prisøkn i 

kr
Pris 2020 kr 

eks mva

5 794 168 5 962
15 398 446 15 844

Årsgebyr abonnement vann
Årsgebyr abonnement avløp
Abonnementer stipulert forbruk vann pr m2

Feiegebyr

Vann og avløp

Tilknytningsgebyr vann pr m2
Tilknytningsgebyr avløp pr m2
Årsgebyr vann pr m3
Årsgebyr avløp pr m3
Vannmåler leie

Feiing pr pipeløp
Tilsyn pr pipeløp

Abonnementer stipulert forbruk avløp pr m2
Plombering av stoppekran inkl.åpning igjen
Gebyr for ikke innsendt vannmåler-avlesningskort

Renovasjon

Grunngebyr pr abonnement G
Gebyr restavfall R
Beholder str 801
Beholder str 1401
Beholder str 2401
Beholder str 3601
Beholder str 6601
Hytte sentralt plaserte beholdere
Nedgravde brønner
Gebyr papir PA
Beholder str 1401
Beholder str 2401
Beholder str 3601
Beholder str 6601
Gebyr plast PL
Nedgravde brønner

Saksbehandlingsgebyr,endring og omgjøring av 
utslippstilatelse
Anlegg som ikke overstiger 15 PE
Anlegg over 15 PE

Plastembalasje 

Tømming og behandling av kloakkslam

Grunngebyr slamtømming
Tømming og behandling pr tømmeenhet inntil  4m3 slam
Tømming og behandling pr påbegynte m3 utover 4m3
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Kommunens E-torg, en selvbetjeningsløsning
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

ny 1 578
ny 175
ny 1250
ny 523
ny 523
ny 300
ny 3000
ny 690
ny 400
ny 350
ny 300
ny 300
ny 300
ny 300
ny 300
ny 300
ny 300
ny 400
ny 1500
ny 200
ny 400
ny 300
ny 250
ny 250

Nabovarsel
Ortofotorapport
Seksjonering
Situasjonskart m/tiltaksanalyse

Ortofoto
Bygg og eiendomsdata fra matrikkel
Eiendomsmeglerpakke
E-nabovarsel altinn
Arealplan med bestemmelser
Bygningstegninger
Kartutsnitt,grunnkart
Kommunale avgifter
Matrikkelkart

Veg,vann og avløpsforhold

Midlertidig br.t./ferdigattest
Målebrev

Tjeneste

3D-modell inkl basiskart
Adkomst til eiendom
Arealplan digital fra område
Basiskart beregnes fra område

Tilknytning vann og avløp
Tiltaksanalyse
Utestående fordringer
Status separat avløpsanlegg

 

 

I ti l legg kommer pris for eksterne formidlingstjenester ( f.eks Infoland og E-torg)

Salg av geovekst-data ti l  eksterne kunder:

Det er et ti l legg på 25 % for alle tjenester knyttet ti l  manuell utlevering ( fra administrasjonen) 
på produkter bruker milghet ti l  å bestil le på E-torg.

Kartdata bestilt elektronisk via kommunens E-torg, beregnes i  henhold ti l  priser som er bestemt 
av Statens kartverks priskalkulator. Dataene er kun ti l  intern bruk og kan ikke overdras ti l  andre 
uten at ti l latelse er gitt av Hurdal kommune.  
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E2.1 Eierseksjoner, nybygg 
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

6 000 - 6 000
9 000 - 9000

500 500
Maksimalgebyr 3*satsen 4-8 seksjoner

E2.2 Eierseksjoner, eksisterende bygg
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

ny 7 000
ny 10 000
ny 650

Maksimalgebyr 3*satsen 4-8 seksjoner

Oppretting fra 8 seksjoner tillegg pr ny seksjon

Oppretting av 4-8 seksjoner
Oppretting fra 8 seksjoner tillegg pr ny seksjon

Tjeneste

Oppretting av 1-3 seksjoner

Tjeneste

Oppretting av 1-3 seksjoner
Oppretting av 4-8 seksjoner

 

E2.2 Eierseksjoner, eksisterende bygg
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

ny 7 000
ny 10 000
ny 650

Maksimalgebyr 3*satsen 4-8 seksjoner

E2.3 Reseksjonering, endringer av eierseksjoner i seksjonert sameie
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

5 000 12 000
5 000 15 000

ny 1 000
Maksimalgebyr 3*satsen 4-8 seksjoner

Andre tjenester landbruk
Pris 2019 
inkl mva

Prisøkn i 
kr

Pris 2020 
inkl mva

913 373 1 286
1 288 513 1 801

56 47 103

Behandling av saker etter konsesjonsloven og jordloven
Pris 2019 Prisøkn i 

kr
Pris 2020 

5 000 - 5 000
2 000 - 2 000

Satsene er fastsatt av Statens Landbruksforvaltning.Tjenestene er fritatt for mva

Tjeneste

Gjødselsplan før 1.mars
Gjødselsplan etter 1.mars
Gjødselsplan tillegg pr skifte

Tjeneste

Oppretting av 1-3 seksjoner

Tjeneste

Konsesjon for erverv av eiendom
Søknad om fradeling

Tjeneste

 1-3 seksjoner eller fellesareal endres
 4-8 seksjoner eller fellesareal endres
 Fra 8 seksjoner tillegg pr ny endret seksjon

Oppretting av 4-8 seksjoner
Oppretting fra 8 seksjoner tillegg pr ny seksjon
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Naturforvaltning

Tjeneste
Pris 2019 

pr dyr
Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

pr dyr
Fellingsavgift elg voksen 485 77 562
Fellingsavgift elg kalv 285 46 331
Fellingsavgift hjort voksen 370 60 430
Fellingsavgift hjort kalv 225 36 261
Satsene er fastsatt av Statens naturforvaltning.Tjenestene er fritatt for mva

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

17 720 514 18234
1 486 43 1529

31 009 899 31 908
For punktfeste belastes  50 % av minstegebyr

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

11 010 319 11 329
17 839 517 18 356

1 486 43 1 529

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

5 946 172 6 118
8 920 259 9 179

Aral fra 501m2- 1 000m2 16 352 474 16 826
1 486 43 1 529

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

22 300 647 22 947
1 486 53 1 539

Areal fra 0 - 1 000m2
Aral fra 1 001m2- økning pr påbegynt da
Areal over 10 000m2 etter medgått tid,minstegebyr

Areal fra 0 - 500m2
Aral fra 501m2- 2 000m2

Volum fra 2 001m3 - økning pr påbegynt 1000m3

Areal fra 2 001m2 økning pr påbegynt da

Areal fra 0 - 100m2
Aral fra 101m2- 500m2

Areal fra 1 001m2 økning pr påbegynt da

Volum fra 0 -2 000m3
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Grensejustering på grunneiendom,festegrunn og jordsameie
Grensejustering på 
grunneiendom,festegrunn og jordsameie

Pris 2019 Prisøkn      
i kr

Pris 2020 

5 384 156 5 540
6 508 189 6 697
8 677 252 8 929

Grensejustering på anleggseiendom

Grensejustering på anleggseiendom
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

8 920 259 9 179
11 893 345 12 238

Arealoverføring på grunneiendom,festegrunn og jordsameie
Arealoverføring på 
grunneiendom,festegrunn og jordsameie

Pris 2019 Prisøkn      
i kr

Pris 2020 

7 433 216 7 649
10 406 302 10 708

1 468 43 1 511

Arealoverføring på anleggseiendom

Arealoverføring på anleggseiendom
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

11 893 345 12 238
14 866 431 15 297

2 847 83 2 930

Tjeneste
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

Tjeneste
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

Volum fra 0 -250m3
Volum fra 251m3 - 1000m3

Arealoverføring pr nytt påbegynte 500m2

Volum fra 0 -250m3
Volum fra 251m3 - 500m3

Areal fra 0 - 150m2
Aral fra 151m2- 250m2
Areal fra 251m2 - 500m2

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt,eller klarlegging av rettigheter.Inntil 2 punkter

5917

1189 34 1223

Kartlegging  av eksisterende grense der grensen tidligere 
er koordinatbestemt ved oppmåling for inntil  2 punkter

Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 
koordinatbestemt ved oppmåling  pr punkt

172 6089

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt,eller klarlegging av rettigheter.pr punkt

2378 69 2447

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500m3

3272 95 3367

Areal fra 0 - 250m2
Aral fra 251m2- 500m2
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Gebyr for oppmålingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre
Tjeneste 2019 Endring 2020

30 % - 30 %
15 % - 15 %
30 % - 30 %
25 % 25 %

Utstedelse av matrikkelbrev

Tjeneste
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

175 - 175
350 - 350

For behandling og endring av reguleringsplaner

For behandling og endring av reguleringsplaner
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

66 448 1 927 68 375
1 077 62 1 139

121 821 3 533 125 354
Gebyret omfatter to kunngjøringer, ved offentlig ettersyn og vedtatt plan. 
Ekstrautgifter ved annonsering utover dette faktureres forslagsstiller.

Mindre vesentlige endringer av reguleringsplan og dispensasjoner
Mindre vesentlige endringer av 
reguleringsplan og dispensasjoner

Pris 2019 Prisøkn      
i kr

Pris 2020 

19 934 578 20 512
9 967 289 10 256

Dersom et planforslag forkastes ved politisk førstegangsbehandling betales halvt gebyr

Saker som krever politisk behandling
Saker som kun krever administrativ behandling

Areal over 60daa, fast makspris

Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

Areal = 0daa-10daa, fast minstepris
Areal mellom 10daa-60daa, ti l legg på minstepris  pr daa

Registerarbeidene (sluttarbeid)

Framskaffe datagrunnlag
Varsling og oppmålingsforretning
Tekniske arbeider og dokumentasjon 
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Pris 2019 Prisøkn      
i kr

Pris 2020 

5 538 161 5 699
17 720 514 18 234

7 752 225 7 977
8 837 256 9 093
8 837 256 9 093
3 539 103 3 642
6 372 185 6 557
3 539 103 3 642
3 539 103 3 642
2 313 67 2 380
2 359 68 2 427
2 359 68 2 427
3 539 103 3 642
3 539 103 3 642
3 539 103 3 642
2 359 68 2 427
3 539 123 3 662
3 539 23 3 562
2 359 68 2 427

*frittligende eneboliger,tomannsboliger,rekkehus,småhus i grupper

Andre bygg f.eks næringsbygg,skoler,barnehager m.v

Tjeneste
Pris 2019 Prisøkn      

i kr
Pris 2020 

15 343 445 15 788
20 063 582 20 645

Aral fra 101m2 - 500m2 39 650 1 150 40 800
51 722 1 500 53 222
79 304 2 300 81 604

7 313 212 7 525
Areal fra 1 001m2 - 1500m2
Over 1500m2 tillegg for hver påbegynt 500m2

Endring av ti l latelse pr søknad
Tiltak som ikke kan beregnes eller faller inn under ovennevnte pr ti ltak

Areal fra 0 - 50m2
Aral fra 51m2 - 100m2

Areal fra 501m2 - 1000m2

Søknad om deling av grunneiendom eller bortfeste av enhet for mer enn 10 år

Vesentlig terrenginngrep pr søknad
Anlegg av vei eller parkeringsplass pr enhet
Godkjenning av reviderte tegninger
Godkjenning av reviderte tegninger dersom nabovarsel er påkrevd

Riving
Bygningstekniske installasjoner pr søknad
Sammenføyning av bruksenheter i  bolig,ombygging m.v. pr søknad
Innhegning mot vei,støttemur,reklameskilt og l ignende pr enhet

Tjeneste

For ti ltak som kan forestås av ti ltakshaver( jamfør §20-2)
For en boenhet bolig eller hytte
Til legg pr boenhet
Tilbygg ti l  bolig eller hytte pr enhet
Garasje eller uthus pr enhet
Fasadeendring-vesentlige reparasjoner småhus*
Større bygg
Bruksendring
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Vedlegg 8 Budsjett 2020 Hurdal kirkelig fellesråd 
 

2 020
Konto nr Konto navn Budsjett

2018
Regnskap

2018
Budsjett 

2019
Resultat pr 

30.06.19
Budsjett-

forslag 2020
INNTEKTER

16000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester 15 000 10 000 25 000 15 000
16100 Betaling fra deltakere 0 20 600 50 000
16101 Billettinntekter 0 7 480 5 000
16110 Loddsalg 0 6 500 0
16200 Salg av varer og tjenester 40 000 0 0
16300 Utleie av kirkene 10 000 0 6 000 15 000
16302 Utenbygdsbegravelser og vielser 0 8 700 10 000 16 000 15 000
16310 Utleie kirketunet 40 000 42 500 50 000 29 200 50 000
16350  Festeavgift 210 000 268 750 340 000 3 000 520 000
16355 Sletting/fjerning av gravminne 0 7 700 8 000
16360 Adm av legater 0 28 200 25 000
16370 Gravstellsinntekter 0 41 200 40 000
16600 Salg av driftsmidler 0 3 000 0

SUM Salgsinntekter 315 000 444 630 431 000 48 200 743 000
17100 Sykepengerefusjon 72 000 215 691 99 496
17290 Ref MVA 200 000 200 253 102 258 200 000
17700 Refusjon fra  andre 13 000 0 7 000 0

SUM Overføringer, med motytelse 285 000 415 944 7 000 201 754 200 000
18300 Tilskudd fra kommunen 1 961 500 2 071 000 2 006 000 1 160 500 1 720 000
18600 Offer/innsamlet ti l  egen virksomhet 60 000 104 769 60 000 49 529 60 000
18650 Offer/innsamlet ti l  EKSTERNE 60 000 32 002 60 000 34 077 40 000
18700 Tilskudd/gaver fra andre 165 000 255 889 200 000 89 500 200 000

SUM Overføringer, uten motytelse 2 246 500 2 463 660 2 326 000 1 333 606 2 020 000
19000  Renteinntekt 500 4 413 500 500

SUM Finansinntekter 500 4 413 500 0 500
19300 Bruk av overskudd forrige år 0 36 884
19400 Bruk av ubundne fond 0 217 966
19800 Regnskapsmessig merforbruk 0 0
19900 Motpost avskrivninger 0 216 522

SUM Finansieringstransaksjoner 0 471 372 0 0 0
SUM INNTEKTER 2 847 000 3 800 019 2 764 500 1 583 560 2 963 500

2 018 2 019
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UTGIFTER
10100 Lønn faste sti l l inger 1 086 000 1 203 075 1 130 000 535 124 1 150 000
10110 Påløpte feriepenger 119 000 158 534 135 600 70 541 138 000
10200 Vikarlønn 20 000 0

SUM Lønn 1 225 000 1 361 609 1 265 600 605 665 1 288 000
10900 Pensjonsinnskudd 170 000 141 216 150 000 74 011 181 608
10901 2 % trekk av ansatte -23 000 -19 076 -9 088 -20 000
10910 Ulykke/gruppelivssforsikring 0 16 873 15 000
10980 Arb.g.avg. av feriepenger 18 000 22 353 16 272 9 947 19 458
10990 Arbeidsgiveravgift 171 000 168 392 201 894 54 394 209 958

SUM Sosiale kostnader 336 000 329 758 368 166 129 264 406 024
11000 Kontormateriell  2 500 5 209 4 000 834 4 000
11100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell 20 000 23 527 22 000 23 231 22 000
11101 Varer for videresalg 15 000 0 0
11200 Blomster, lys,  kirkene 28 000 10 135 25 000 13 664 25 000
11210 Litteratur / noter / bibler 10 000 8 955 10 000 2 491 10 000
11300 Porto 4 000 4 525 5 000 580 5 000
11302 Gebyrer 0 7 169 4 548 6 000
11303 Frakt 0 35
11350 Telefon, internett 25 000 26 693 15 000 13 849 20 000
11390 Banktjenester 7 000 0 7 000 7 000
11400 Annonse, reklame, info, gudstj.l ista 5 000 1 694 5 000 390 5 000
11420 Arrangementkostnader 2 000 12 409 560 0
11500 Opplæring og kurs 7 000 6 736 15 000 1 200 10 000
11502 Selvstendig næringsdrivende 10 000 26 270 10 000
11600 Bilgodtgjørelse  14 500 10 972 14 000 5 564 10 000
11601 Skattepl del av bilgodtgj 0 2 335 716 0
11650 Elkom 0 6 684 956 0
11800 Strøm 80 000 87 560 70 000 87 386 80 000
11850 Forsikringer 70 000 53 132 65 000 55 871 65 000
11900 Leie av lokaler og grunn 75 000 69 144 70 000 28 810 70 000
11950 Avgifter, l isenser komm. Avg 50 000 37 890 50 000 21 116 50 000
11959 Kontingenter 0 20 331 5 220 20 000
11960 Datalisenser, årsavgifter data 80 000 82 983 80 000 38 440 80 000
12000 Inventar og utstyr 20 000 59 825 50 734 51 581 30 000
12200 Leasing 0 6 528 2 181 0
12300 Vedlikehold og byggtjenester 20 000 44 692 300 000 15 383 45 676
12400 Serviceavtaler og reparasjoner 3 000 29 090 20 000 30 446 20 000
12500 Materialer ti l  vedlikehold 0 8 244
12501 Rep/vedlikehold av utstyr 0 5 530 4 982
12600 Renhold 35 000 2 943 5 000 5 498 5 000
12603 Gravstellkostnader 0 34 960 878 41 200
12610 Drivstoff 0 2 702 743 3 000
12650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst. 60 000 65 232 15 000 27 037 15 000
12700 Revisjon og regnskap, konsulenter 200 000 245 604 50 000 103 183 180 000

SUM Kjøp av varer og tjenester 833 000 983 468 907 734 573 608 838 876
13400 Refusjon ti l  fellesråd 10 000 0 27 600
13500 Refusjon ti l  menighetsråd 0 1 682 0
14290 MVA 200 000 200 253 102 258 200 000
14650 Ofringer andre 60 000 32 002 60 000 34 077 40 000
14700 Tilskudd/gaver ti l  andre   2 000 55 827 2 000 2 000

SUM Overføringer 272 000 289 764 62 000 136 335 269 600
15000 Renteutgifter 71 000 70 215 71 000 86 71 000
15100 Avdrag, lån 89 000 91 018 90 000 90 000
15300 Dekning av tidligere års underskudd 0 217 966
15400 Avsetning ti l  ubundet fond 16 000 52 884
15700 Overføring ti l  invest 5 000 2 471
15900 Avskrivninger 0 216 522

SUM Finansutgifter 181 000 651 076 161 000 86 161 000
SUM UTGIFTER 2 847 000 3 615 675 2 764 500 1 444 958 2 963 500  
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Vedlegg 9 Budsjettrammer Interkommunale selskaper og interkommunale 
samarbeid 
 

Tabellen under viser foreslåtte budsjettrammer for 2020 for kommunale selskaper og samarbeid. 

Interkommunale selskap og andre samarbeid RB 2019 Forslag 
budsjett 2020

Romerike rev isjon IKS 466 000 556 000
Romerike kontro llutv a lgssekretaria t IKS 150 000 160 000
Øv re Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 2 225 000 2 525 000
Romerike Øst 110-sentra l IKS 175 000 375 000
Romerike Krisesenter IKS 230 000 230 000
Digita le  Gardemoen IS (DGI) 4 700 000 4 700 000
Øv re Romerike Utv ikling (ØRU) 75 000 75 000
Barnev ernsv akt –  Nedre Romerike 120 000 120 000
M iljørette t he lsev ern –  Nannestad 60 000 140 000
Legev akt, Kommunal øyeblikke lig  hje lp  –  Ullensaker 1 800 000 2 050 000
Skatteoppkrev eren - Nannestad 650 000 700 000  

 


