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MØTEINNKALLING   
 

Hurdal kontrollutvalg 
 
Dato: 25.05.2016 kl. 08:00  
Sted: Rådhuset, møterom 2. etg.  
Arkivsak: 15/00013  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til Øystein Hagen, tlf 67 93 45 81, mobil 99 50 34 02 
eller oyshag@lorenskog.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSKART  Ca. tid for 
behandling 

Saker til behandling 

18/16 15/00088-2 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 
2015  

08:00 

19/16 16/00066-1 Revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskapet 2015 09:30 

20/16 15/00092-5 Orientering ved rådmannen 10:00 

21/16 15/00086-9 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 10:20 

22/16 15/00090-8 
Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2017 - 
2020 - foreløpig presentasjon 

10:30 

23/16 16/00014-5 Referater 11:30 

24/16 16/00015-5 Eventuelt 11:45 

 
 
Lørenskog, 18.05.2016 
 
 
 
Jorunn Larsen Glosli 
Kontrollutvalgsleder 
                                                                    Øystein Hagen 
                                                                    Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
  

mailto:oyshag@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

18/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015 

Arkivsak-dok. 15/00088-2 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 18/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Vedlegg: 
1. Hurdal kommunes årsregnskap for 2015
2. Hurdal kommunes årsberetning (årsrapport) for 2015
3. Kopi av revisjonsberetningen for Hurdal kommunes årsregnskap for 2015
4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2015

Saksframstilling: 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning 
(årsrapport). Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for 
året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret etter 
innstilling fra formannskapet, og årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i 
året etter regnskapsåret. Hurdal kommunes årsregnskap for 2015 er datert den 25. 
februar (vedlegg 1). 

Årsberetningen avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. I 
kommunens årsberetning skal det blant annet redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 
standard i virksomheten (vedlegg 2). 

Revisor skal avgi revisjonsberetning etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. 
april. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende forhold: 

1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god
kommunalregnskapsskikk,

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med
budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer
med regulert budsjett,

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med
årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd
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eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og 
forskrifter, 

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

 
Revisor har avlagt sin beretning den 25. april 2015. Revisjonsberetningen er avgitt 
med forbehold (vedlegg 3). Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev nr. 3 – 
årsregnskapet 2015 hvor blant annet disse forholdene er nærmere omtalt. 
Nummerert brev behandles i egen sak.  
 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget 
bestemmer selv hvilke forhold som skal tas med i uttalelsen. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. Formannskapet i 
Hurdal avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 8. juni 2016. 
 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet skal kontrollutvalget påse at dette blir 
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening 
ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for årsregnskapet og årsberetningen, 
og eventuelt svare på kontrollutvalgets spørsmål. Revisjonen vil redegjøre for 
revisjonsberetningen og gi en orientering fra arbeidet med regnskapsrevisjonen. 
 
Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, vedlegg 4. 
 
 
 

Tilbake til sakslisten  
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19/16 Revisjonsbrev nr. 3 - Årsregnskapet 2015 

Arkivsak-dok. 16/00066-1 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 19/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget vil følge opp revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2015

Vedlegg: 
1. Revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2015.
2. Rådmannens kommentar til revisjonsbrev nr. 3 - årsregnskapet 2015

(ettersendes/deles ut i møtet)

Saksframstilling: 
I revisjonsforskriftens § 4 er det oppgitt flere forhold som revisor plikter å påpeke 
skriftlig. Ved revideringen av årsregnskapet har revisjonen avdekket forhold som er 
nærmere beskrevet i nummerert brev nr. 3 (vedlegg 1). Flere av forholdene er tatt inn 
i revisjonsberetningen for årsregnskapet 2015.  

Kontrollutvalgsforskriftens § 8 fastslår at kontrollutvalget skal påse at slike 
påpekninger blir fulgt opp. 

Revisjonen vil redegjøre for det nummererte brevet i møtet, og kontrollutvalget har 
bedt om rådmannens skriftlige og muntlige kommentarer til brevet (vedlegg 2). 

Behandlingen av denne saken må ses i sammenheng med behandlingen av sak 
18/16 – kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015. 

Tilbake til sakslisten 
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20/16 Orientering ved rådmannen 
 
Arkivsak-dok. 15/00092-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 12.04.2016, sak 17/16: 
 
Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen å be om en orientering om hvordan tiltak 
ovenfor barn samordnes i Hurdal kommune. Spesielt ønskes rådmannens vurdering 
av om taushetsplikten er til hinder for tverrfaglig samarbeid? Samordnes tiltak og 
opprettes det en ansvarlig kontaktperson per sak? Hvordan er rutiner for skriftlige 
tilbakemeldinger til melder på bekymringsmeldinger? 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å redegjøre for ovennevnte.  
 
 
 

Tilbake til sakslisten 
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21/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 
 
Arkivsak-dok. 15/00086-9 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksframstilling: 
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   
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22/16 Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 
foreløpig presentasjon 

Arkivsak-dok. 15/00090-8 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 22/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

Vedlegg:  
Utkast til overordnet analyse 2017 – 2020 for Hurdal kommune 

Saksframstilling: 
Det skal utarbeides overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser i starten av hver 
valgperiode. Analysene skal danne grunnlag for kontroll- og tilsynsarbeidet i utvalget 
i fireårs- perioden, og skal munne ut i planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2016, og skal gi 
kontrollutvalget et godt grunnlag for å bestille forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller fra revisjonen. I denne saken konsentrerer vi oss om 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget behandlet sak om overordnet analyse Hurdal kommune – opplegg 
og fremdrift i møtet den 26.01.16, sak 1/16. I denne saken ble det fastlagt en prosess 
og fremdriftsplan, samt at utvalget fikk en presentasjon fra rådmannen av Hurdal 
kommune hvor det ble lagt vekt på utfordringer og rådmannens 
internkontrollaktiviteter. 

I denne saken legges det frem en skisse til overordnet analyse. Her er det gitt en 
foreløpig presentasjon av kommunens tjenesteområder. Innspill fra rådmannen er 
også tatt inn. Utkastet legges frem som et grunnlag for drøfting i utvalget av 
risikoområder. 

Prosess og fremdrift – justert 

Januar Rådmannen er invitert til å gi en presentasjon av kommunen og gi 
innspill på risikoområder. Sekretariatet legger frem sak om 
overordnet analyse hvor kommunens aktiviteter er beskrevet ved 
KOSTRA-tall. 

Mai Sekretariatet legger frem en foreløpig presentasjon av 
tjenesteområdene, og kontrollutvalget drøfter risikoområder. 

Juni Kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om risikoområder og 



 8  

vesentlighet og prioriterer områder/tema samt hvordan utvalget vil 
jobbe med dem.  

September Overordnet analyse forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes 
kommunestyret. 
Sekretariatet legger frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon.  

November Plan for forvaltningsrevisjon vedtas og oversendes kommunestyret.  

 
 
 
 

Tilbake til sakslisten   



9 

23/16 Referater 

Arkivsak-dok. 16/00014-5 
Arkivkode. 
Saksbehandler Øystein Hagen 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 23/16 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til oppfølging 2016
2. Oversikt over saker til behandling 2016

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Tilbake til sakslisten 
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24/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 16/00015-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Øystein Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hurdal kontrollutvalg 25.05.2016 24/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 

 
 
Saksframstilling: 
. 

 
 
 
 
 
 
 

Tilbake til sakslisten 





 
 


 


KONTROLLUTVALGET I HURDAL KOMMUNE 


 


 


Til kommunestyret i Hurdal kommune   25.05.2016 


 


Kontrollutvalgets uttalelse til Hurdal kommunes årsregnskap for 2015 
 


I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget etter 


fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas 


av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan 


tas hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling om årsregnskapet.   


 


Kontrollutvalget har i sitt møte 25. mai avgitt følgende uttalelse til Hurdal kommunes 


årsregnskap for 2015. Følgende dokumenter danner grunnlaget for vår uttalelse:  


 Hurdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2015. 


 Revisjonsberetning for Hurdal kommunes regnskap for 2015. 


I tillegg har rådmannen presentert kommunes årsregnskap og årsberetning, og 


oppdragsansvarlig revisor har presentert revisjonsberetningen og arbeidet med 


regnskapsrevisjonen.  


 


Kontrollutvalget bemerker at årsregnskap er avlagt etter fristen gitt i Forskrift om årsregnskap 


og årsberetning § 10, 2. ledd. Dette har også resultert i at revisjonsberetningen er avlagt for 


sent.  


 


Det bemerkes at revisjonsberetningen er avlagt med forbehold. Forbeholdene omhandler 


avgrensningen mellom utgifter til drift og investeringer, budsjett og årsberetningen. 


Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev nr. 3 hvor blant annet disse forholdene er 


nærmere omtalt (vedlegg). Nummerert brev behandles i egen sak.  


 


Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg § 8, påsett at det ikke foreligger åpne 


revisjonsmerknader ved årsskiftet. 


 


Kontrollutvalget konstaterer at Hurdal kommunes driftsregnskap viser et regnskapsmessig 


mindreforbruk på 2,2 mill. kroner. Netto driftsresultat var på –980 000 kroner, og dette utgjør 


-0,5 % av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er vesentlig under Fylkesmannens 


anbefaling som sier at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene. 


Driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3 og 5 %. Buffere er en nødvendighet for å kunne 


takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. 


 


I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for tiltak som er 


iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk 


standard i virksomheten.» Det er ikke redegjort for dette i beretningen. Dette er omtalt i 


nummerert brev nr. 3 – årsregnskapet 2015 (vedlegg). 


 


Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Romerike Revisjon IKS 


revisjonsutøvelse. Vi mener årsregnskapet 2015 er revidert på en betryggende måte. 


 


Jorunn Larsen Glosli (sign.) 


Leder av kontrollutvalget                                                                  Kopi: Formannskapet 








 


 


2015 


 


 


 


Årsregnskap Hurdal kommune 


Foto: Jan-Asle Ruud 







Hurdal Kommune


Periode: 201501 - 201512


ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT


Note Regnskap 2015 Just budsj 2015


Oppr budsj 


2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger -6 308 -6 251 -6 098 -7 426


Andre salgs- og leieinntekter -19 797 -20 255 -19 644 -17 239


Overføringer med krav til motytelser -31 918 -31 385 -17 707 -23 954


Rammetilskudd fra staten -94 687 -94 079 -93 960 -93 324


Andre statlige overføringer -3 288 -3 364 -1 200 -1 677


Andre overføringer -703 -639 -250 -386


Inntekts- og formuesskatt -53 872 -52 175 -51 091 -49 897


Eiendomsskatt 0 0 0 0


Andre direkte og indirekte skatter -17 -17 -15 -17


Sum driftsinntekter -210 591 -208 166 -189 965 -193 920


DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 96 267 91 837 81 760 91 577


Sosiale utgifter 26 808 30 524 27 939 25 440


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 27 270 25 978 16 667 22 949


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 41 558 40 218 34 880 32 520


Overføringer 10 295 15 163 18 834 11 190


Avskrivninger 9 625 9 625 9 000 9 488


Fordelte utgifter -58 -65 -84 -103


Sum driftsutgifter 211 765 213 280 188 997 193 059


Brutto driftsresultat 1 174 5 114 -968 -861


EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER


Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte -994 -910 -870 -915


Gevinst finansielle instrumenter -10 -10 0 -109


Mottatte avdrag på utlån -12 -12 -12 -9


Sum eksterne finansinntekter -1 015 -932 -882 -1 033


Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 4 490 4 675 4 795 4 872


Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0


Avdragsutgifter 5 029 5 029 6 100 5 209


Utlån 928 0 0 0


Sum eksterne finansutgifter 10 447 9 704 10 895 10 080


Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 9 432 8 772 10 013 9 047


Motpost avskrivninger -9 625 -9 625 -9 000 -9 488


Netto driftsresultat 980 4 262 45 -1 302


AVSETNINGER


Bruk av avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 198 -2 198 0 -4 910


Bruk av disposisjonsfond -3 320 -3 320 0 -1 506


Bruk av bundne fond -2 634 -1 725 -355 -1 655


Sum bruk av avsetninger -8 153 -7 243 -355 -8 071


Avsetninger
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0


Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0


Avsatt til disposisjonsfond 2 198 2 198 0 4 910


Avsatt til bundne fond 2 769 783 310 2 265


Sum avsetninger 4 967 2 981 310 7 175


Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -2 205 0 0 -2 198







Hurdal Kommune


Periode: 201501 - 201512


Økonomisk oversikt investering


Note Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


INVESTERINGSINNTEKTER
Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 290 -6 000 -10 000 -17 826


Andre salgsinntekter -1 480 0 0 -236


Overføringer med krav til motytelse -8 -500 -500 -15


Kompensasjon for merverdiavgift -2 868 -2 254 -2 254 -5 373


Statlige overføringer 0 0 0 0


Andre overføringer -250 0 0 0


Renteinntekterog utbytte 0 0 0 0


Sum inntekter -7 896 -8 754 -12 754 -23 450


INVESTERINGSUTGIFTER
Lønnsutgifter 1 165 1 590 1 590 578


Sosiale utgifter 415 598 598 196


Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 12 916 12 320 12 375 24 050


Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 184 0 0 200


Overføringer 3 156 2 809 4 315 5 673


Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0


Fordelte utgifter 0 0 0 0


Sum utgifter 17 837 17 316 18 878 30 697


FINANSUTGIFTER
Avdrag på lån 1 058 1 100 0 1 052


Utlån 223 0 0 1 413


Kjøp av aksjer og andeler 441 450 450 422


Dekning av tidligere års udekket 329 329 0 0


Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 865 16 118


Avsetninger til bundne fond 1 679 0 0 1 491


Sum finansieringstransaksjoner 3 730 1 879 1 315 20 496


Finansieringsbehov 13 671 10 441 7 439 27 743


FINANSUTGIFTER
Bruk av lån -13 600 -12 369 -5 550 -4 832


Mottatte avdrag på utlån -2 737 -1 100 0 -2 543


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0


Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av disposisjonsfond 2 716 3 028 -1 450 -3 578


Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 -16 460


Bruk av bundne fond -50 0 -439 0


Sum finansiering -13 671 -10 441 -7 439 -27 414


Udekket / udisponert 0 0 0 329







Hurdal Kommune
Hovedoversikt - balanse


Note Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


EIENDELER


(A) Anleggsmidler


Faste eiendommer og anlegg 306 529 300 034


Utstyr, maskiner og transportmidler 5 396 3 358


Utlån 14 704 16 503


Aksjer og andeler 5 067 4 224


Pensjonsmidler 214 507 196 841


Sum anleggsmidler 546 204 520 960


(B) Omløpsmidler


Kortsiktige fordringer 23 848 24 423


Premieavvik 11 190 14 964


Aksjer og andeler 0 0


Sertifikater 0 0


Obligasjoner 0 2 698


Kasse, postgiro, bankinnskudd 24 920 9 597


Derivater 0 0


Sum omløpsmidler 59 958 51 682


SUM EIENDELER (A + B) 606 161 572 641


EGENKAPITAL OG GJELD


(C) EGENKAPITAL


Disposisjonsfond -7 470 -5 876


Bundne driftsfond -5 045 -4 911


Ubundne investeringsfond -439 -439


Bundne investeringsfond -5 975 -4 346


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0


Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0


Regnskapsmessig mindreforbruk -2 205 -2 198


Regnskapsmessig merforbruk 0 0


Udisponert i investeringsregnskapet 0 0


Udekket i investeringsregnskapet 0 329


Kapitalkonto -66 089 -63 773


Sum egenkapital -87 224 -81 213


(D) GJELD


Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser -270 954 -255 540


Ihendehaverobligasjonslån 0 0


Sertifikatlån 0 0


Andre lån -219 411 -202 348


Sum langsiktig gjeld -490 365 -457 887


Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån 0 0


Annen kortsiktig gjeld -28 002 -32 406


Premieavvik -570 -1 135


Sum kortsiktig gjeld -28 573 -33 540


Sum gjeld -518 937 -491 428


SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) -606 161 -572 641


(E) MEMORIAKONTI


Ubrukte lånemidler 10 250 700


Andre memoriakonti 10 608 0


Motkonto for memoriakontiene -20 858 -700


SUM MEMORIAKONTI 0 0







Hurdal Kommune


Periode: 201501 - 201512


Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet


Note Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015


Regnskap 


2014


i 1000 kr.


FRIE DISPONIBLE INNTEKTER


Skatt på inntekt og formue -53 872 -52 175 -51 091 -49 897


Ordinært rammetilskudd -94 687 -94 079 -93 960 -93 324


Skatt på eiendom 0 0 0 0


Andre direkte/indirekte skatter -17 -17 -15 -17


Andre generelle statstilskudd -3 288 -3 364 -1 200 -1 677


Sum frie disponible inntekter -151 864 -149 635 -146 266 -144 915


NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER


Renteinntekter og utbytte -994 -910 -870 -915


Gevinst finansielle instrumenter -10 -10 0 -109


Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 4 490 4 675 4 795 4 872


Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0


Avdrag på lån 5 029 5 029 6 100 5 209


Sum netto finansinntekter/-utgifter 8 516 8 784 10 025 9 056


NETTO AVSETNINGER


Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0


Til ubundne avsetninger 2 198 2 198 0 4 910


Til bundne avsetninger 2 769 783 310 2 265


Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -2 198 -2 198 0 -4 910


Bruk av ubundne avsetninger -3 320 -3 320 0 -1 506


Bruk av bundne avsetninger -2 634 -1 725 -355 -1 655


Sum netto avsetninger -3 186 -4 262 -45 -896


Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0


Til fordeling drift -146 534 -145 112 -136 286 -136 756


Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 144 329 145 112 136 286 134 557


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -2 205 0 0 -2 198
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Periode: 201501 - 201512


Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet


Hovedansvar * Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 Regnskap 2014


HA1 Politikk og fellestjenester 15 556 708 16 149 267 15 672 932 25 435 395


HA2 Sektor for levekår; skole og oppvekst 59 363 223 59 658 194 52 938 812 56 357 275


HA3/4 Sektor for levekår; helse og omsorg 57 222 533 55 166 265 47 664 675 55 119 485


HA5 VAR-tjenester selvkost -2 588 104 -3 343 256 -3 855 636 -2 789 808


HA6 Sektor for plan og utvikling 9 751 114 9 218 967 7 047 051 5 097 144


HA7 Sektor for eiendom og drift 8 195 341 7 646 345 6 932 553 8 304 461


HA9 Finans -3 171 754 616 691 9 885 314 -12 966 466


Totalsum 144 329 060 145 112 472 136 285 700 134 557 487


* Samarbeidsavtaler flyttet fra HA1 til HA6 fra og med 2015


* Avskrivninger flyttet fra HA1 til HA9 fra og med 2015


* Kultur flyttet fra HA2 til HA6 fra og med 2015


* HA3 og HA4 slått sammen fra og med 2015
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Periode: 201501 - 201512


Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet


Note Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


FINANSIERINGSBEHOV


Investeringer i anleggsmidler 17 837 17 316 18 878 30 697


Utlån og forskutteringer 664 450 450 1 835


Avdrag på lån 1 058 1 100 0 1 052


Avsetninger 2 008 329 865 17 609


Årets finansieringsbehov 21 567 19 196 20 193 51 193


FINANSIERING


Finansiert slik:


Bruk av lånemidler -13 600 -12 369 -5 550 -4 832


Inntekter fra salg av anleggsmidler -3 290 -6 000 -10 000 -17 826


Tilskudd til investeringer -250 0 0 0


Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -5 613 -3 854 -2 754 -7 932


Andre inntekter -1 480 0 0 -236


Sum ekstern finansiering -24 233 -22 224 -18 304 -30 826


Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0


Bruk av avsetninger 2 666 3 028 -1 889 -20 038


Sum finansiering -21 567 -19 196 -20 193 -50 864


Udekket/udisponert 0 0 0 329
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Periode: 201501 - 201512


Regnskapsskjema 2B - investeringsregnskapet


Ansvar Regnskap 2015 Just budsj 2015 Oppr budsj 2015 Regnskap 2014


81001 NY 1-10 SKOLE 11 787 588


81002 IDRETTSHALL 2 262 565


81003 HELSETUNET-VARME VENTILASJON 1 369 915 1 318 000 838 000 29 530


81102 INFRASTRUKTUR NY 1-10 SKOLE 801 343 693 000 8 171 116


81103 TORGET-NY VEI 6 809 250 000 1 250 000 53 470


81104
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG 


ASFALTERING PRESTEGÅRDSHAGEN
2 341 412 1 429 000 1 429 000 89 000


81108
S-PRIVATE AVLØPSANL-


KARTLEGGING,REGISTR.,OPPFØLGING
1 233 602 1 200 000 1 200 000 239 530


81110
S-NETT-


KARTL./LEKKASJESØK/RISIKOVURD.
65 729 540 000 540 000 394 909


81112 S-AVLØP-ETTERPOLERING AVLØPSVANN 129 986 875 000 1 875 000 30 447


81115 GANG- OG SYKKELVEI TORGET-BUNDLI


81201 REHABILITERING HELSETUNET 333 453 648 937


81205 S-HOVEDPLAN VA 184 020 322 250 522 250


81211 NY BRANNSTASJON 325 000 625 000


81299 EIENDOMMER - KJØP OG SALG 103 287 1 000 000 500 000 17 691 940


81302
S-AVLØP - RESTAURERING  


LEDNINGSNETT
625 318 800 000 800 000 681 509


81304
S-VANN-RESTAURERING AV 


LEDNINGSNETT
246 879 591 500 741 500 410 356


81310 ARKIVLOKALER 385 447 461 000 781 000 1 398 925


81402 LYNVERNANLEGG HURDAL KIRKE 300 000


81403 KIRKESTUE


81404 KUNSTGRESSBANE 500 000 1 805 927


81405 AKTIVITETSHUS 3 862 796 3 117 500 2 187 500 271 516


81406 OMBYGGING HURDAL RÅDHUS 2 240 947 1 700 000 600 000 1 181 432


81407 RUSTAD BARNEHAGE 814 203


81408
LYD-OG LYSANLEGG HURDAL SKOLE OG 


KULTURSENTER
177 916 441 500 441 500


81409 FORSKUDD TRÅKKEMASKIN HURDAL IL 500 000


81501 HURDAL IDRETTSHALL,GULVDEKKE 296 335 300 000 250 000


81502 LADESTASJONER FOR EL-BILER 324 599 250 000 250 000 10 688


81503
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015-


LYSPUNKT
51 110 37 500 187 500


81504
INVESTERINGER ØKONOMIPLAN HURDAL 


FELLESRÅD
255 000 255 000 255 000


81505
GJENNOMFØRING AV 


BÆREKRAFSPROGRAMMET
610 934 879 261 1 000 000 720 899


81506 UTREDNING ROMPROGRAM 110 000 548 774


81507
ENERGIOPTIMALISERING KOMMUNALE 


BYGG
250 000 250 000


81508
UTVIKLING KOMMUNAL EIENDOM HURDAL 


SENTRUM
1 634 061


81509
UTBYGGING INFRASTRUKTUR HURDAL 


SENTRUM
885 440


89000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 440 589 450 000 450 000 421 612


89900
FINANSIERING 


INVESTERINGSPROSJEKTER
865 073


93111 FORMIDLINGSLÅN 2 960 227 1 100 000 3 083 097


Totalsum 21 567 151 19 195 511 20 193 024 51 193 269
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Note 1: Endring i arbeidskapital
Del 1: Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet


Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


Anskaffelse av midler


Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -210 591 -193 920


Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -7 896 -23 450


Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -17 353 -8 409


Sum anskaffelse av midler -235 839 -225 780


Anvendelse av midler


Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 202 140 183 571


Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 17 837 30 697


Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 12 169 12 967


Sum anvendelse av midler 232 146 227 236


Anskaffelse - anvendelse av midler -3 694 1 456


Endring i ubrukte lånemidler 9 550 -4 832


Endring i arbeidskapital -13 244 6 289


Avsetninger og bruk av avsetninger


Avsetninger 9 181 26 983


Bruk av avsetninger -5 487 -28 110


Til avsetning senere år -329


Netto avsetninger 3 694 -1 456
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Note 1: Endring i arbeidskapital
Del 2: Endring i arbeidskapital balansen


Endring i arbeidskapital


Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


Omløpsmidler


Endring kortsiktige fordringer -574 -5 596


Endring premieavvik -3 774 4 083


Endring aksjer og andeler 0 0


Endring ihendehaverobl og sertifikater -2 698 109


Endring betalingsmidler 15 323 -6 916


Derivater 0 0


Sum endring omløpsmidler (A) 8 276 -8 320


Kortsiktig gjeld


Endring kortsiktig gjeld (B) 4 404 2 207


Endring premieavvik (C) 564 -176


ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A+B+C) 13 244 -6 289
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Note 2: Avsetninger og bruk av avsetninger


Bevegelser fond
Regnskap 2015 Regnskap 2014


i 1000 kr.


Disposisjonsfond


Disposisjonsfond pr. 1.1 5 876 6 831


Korrigert balanse fra dispfond til ubundet invfond -781


Avsatt til disp.fond i driftsregnskapet 2 198 4 910


Bruk av disp.fond i driftsregnskapet -3 320 -1 506


Bruk av disp.fond i investeringsregnskapet 2 716 -3 578


Disposisjonsfond pr. 31.12 7 470 5 876


Ubundne investeringsfond


Ubundne investeringsfond pr. 1.1 439 0


Korrigert balanse fra dispfond til ubundet invfond 781


Avsatt til ubundne investeringsfond 0 16 118


Bruk av ubundne investeringsfond 0 -16 460


Ubundne investeringsfond pr. 31.12 439 439


Bundne investeringsfond


Bundne investeringsfond pr. 1.1 4 346 2 855


Avsatt til bundne investeringsfond 1 679 1 491


Bruk av bundne investeringsfond -50 0


Bundne investeringsfond pr. 31.12 5 975 4 346


Bundne driftsfond


Bundet driftsfond pr. 1.1 4 911 4 301


Avsatt til bundne driftsfond 2 769 2 265


Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskap -2 634 -1 655


Bundet driftsfond pr. 31.12 5 045 4 911
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Note 4: Anleggsmidler


Tall i 1000 kr.


Anleggsgruppe


 Bokført verdi per 


1.1.2015 


 Avskrivninger 


2015 


 Aktiveringer 


2015 


 Bokført verdi per 


31.12.2015 


Gruppe 1: 5 år 877                         -272                       -                          605                         


Gruppe 2: 10 år 2 164                      -459                       3 085                      4 791                      


Gruppe 3: 20 år 11 078                   -910                       1 729                      11 897                   


Gruppe 4: 40 år 248 272                 -6 772                    5 204                      246 703                 


Gruppe 5: 50 år 38 684                   -1 212                    6 823                      44 294                   


Gruppe 6: Tomter 2 000                      -                          1 634                      3 635                      


Totalt                  303 075                     -9 625                    18 475                  311 925 


* Beregnet vektet restlevetid for kommunens anlegg i henhold til regnearksmodellen er 36,72 år, og 


minimumsavdrag for 2015 er beregnet til NOK 5.028.762,39.
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Note 5: Etterkalkyle selvkost


2015


Etterkalkyle selvkost


Totalt Vann Avløp Renovasjon Slam-


tømming


Feiing


Gebyrinntekter 12 349 375 4 102 125 2 650 072 3 639 328 1 413 938 543 912


Øvrige driftsinntekter 326 074 159 630 156 224 0 10 219 0


Driftsinntekter 12 675 449 4 261 755 2 806 296 3 639 328 1 424 158 543 912


Direkte driftsutgifter 9 582 849 2 163 368 2 239 180 3 600 604 1 006 464 573 233


Avskrivningskostnad 1 635 226 917 034 626 137 0 92 055 0


Kalkulatorisk rente (1,94 %) 605 390 340 884 231 321 0 33 185 0


Indirekte netto driftsutgifter 2 367 038 1 137 136 442 552 401 875 303 541 81 934


Driftskostnader 14 190 504 4 558 422 3 539 189 4 002 478 1 435 246 655 168


Resultat -1 515 055 -296 667 -732 893 -363 151 -11 088 -111 256


Kostnadsdekning i % 89,3 % 93,5 % 79,3 % 90,9 % 99,2 % 83,0 %


Selvkostfond 01.01 870 082 0 0 354 622 515 460 0


- Bruk av selvkostfond -369 067 0 0 -357 979 -11 088 0


+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,94 %) 13 249 0 0 3 357 9 892 0


Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 514 264 0 0 0 514 264 0


Fremførbart underskudd 01.01 -1 226 937 -1 051 531 -29 399 0 0 -146 007


- Underskudd til fremføring -1 145 987 -296 667 -732 893 -5 172 0 -111 255


- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,94 %) -34 868 -23 277 -7 679 0 0 -3 912


Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -2 407 792 -1 371 475 -769 971 -5 172 0 -261 174


Gebyrinntekter 12 349 375 4 102 125 2 650 072 3 639 328 1 413 938 543 912


Gebyrgrunnlag 13 864 430 4 398 792 3 382 965 4 002 478 1 425 027 655 168


Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag) 89,1 % 93,3 % 78,3 % 90,9 % 99,2 % 83,0 %


Regnskapsføringsforslag balanse Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmin


g


Feiing


+/- 2.51xxxx Selvkostfond -355 818 0 0 -354 622 -1 196 0


+/- 2.92xxxx Memoriakonto selvkostfond 1 180 855 319 944 740 572 5 172 0 115 167


Regnskapsføringsforslag driftsregnskap Totalt Vann Avløp Renovasjon Slamtømmin


g


Feiing


1550 Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 0 0


1950 Bruk av bundne fond -355 818 0 0 -354 622 -1 196 0
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Note 6: Kommunens pensjonsforpliktelser


Del 1 Premieavvikets påvirkning på driftsregnskapet


KLP SPK Sum regnskap 2015


Innbetalt premie inkludert administrasjon og rentegaranti 8 734 336,00                 2 415 378,00                 11 149 714,00               


Administrasjonskostnad og rentegaranti -722 888,00                   -62 388,00                     -785 276,00                   


Netto pensjonskostnad -9 561 658,00                -1 979 527,00                -11 541 185,00              


Årets premieavvik * -1 550 210,00                373 463,00                    -1 176 747,00                


Regnskapsføring av årets premieavvik 1 550 210,00                 -373 463,00                   1 176 747,00                 


Regnskapsføring av sum amortisert premieavvik fra tidligere år 1 757 721,00                 -121 006,00                   1 636 715,00                 


Netto arbeidsgiveravgift på  årets og tidligere års premieavvik 466 418,27                    -69 720,13                     396 698,14                    


Netto påvirkning premieavvik på årets regnskap 3 774 349,27                 -564 189,13                   3 210 160,14                 


* Årets premieavvik amortiseres over 7 år


Del 2 Gjenstående premieavvik som vil påvirke senere års regnskap


KLP SPK Sum regnskap 2015


Gjenstående positivt premieavvik som skal utgiftsføres senere år 11 189 651,73               -                                 11 189 651,73               


I % av omløpsmidler 19 % 0 % 19 %


Gjenstående negativt premieavvik som skal inntektsføres senere år -                                 570 428,87                    570 428,87                    


I % av kortisiktig gjeld 0 % 2 % 2 %


Del 3 Premiefond


KLP SPK Sum regnskap 2015


Inngående balanse premiefond 35 593,00                      -                                 35 593,00                      


Inntjening til premiefond gjennom året 3 131 520,00                 -                                 3 131 520,00                 


Bruk i årets regnskap 3 106 875,00                 -                                 3 106 875,00                 


Utgående balanse premiefond 60 238,00                      -                                 60 238,00                      


Del 4 Pensjonsmidler


KLP SPK Sum regnskap 2015


Pensjonsmidler pr. 01.01 169 846 235,00             26 995 204,00               196 841 439,00             


Årets forventede avkastning 8 318 978,00                 1 110 625,00                 9 429 603,00                 


Årets premieinnbetaling eks. adm. utg. 8 011 448,00                 2 352 990,00                 10 364 438,00               


Årets utbetaling av pensjon -9 078 195,00                -                                 -9 078 195,00                


Estimatavvik 9 589 878,00                 -2 640 098,00                6 949 780,00                 


Brutto pensjonsmidler pr. 31.12 186 688 344,00             27 818 721,00               214 507 065,00             


Del 5 Pensjonsforpliktelser


KLP SPK Sum regnskap 2015


Pensjonsforpliktelse pr. 01.01 211 053 871,00             37 232 020,00               248 285 891,00             


Årets pensjonsopptjening 8 822 485,00                 1 893 538,00                 10 716 023,00               


Renteutgifter av påløpt pensjonsforpliktelse 9 058 151,00                 1 196 614,00                 10 254 765,00               


Utbetalte pensjoner -9 078 195,00                -                                 -9 078 195,00                


Estimatavvik 11 116 502,00               -7 316 664,00                3 799 838,00                 


Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12 230 972 814,00             33 005 509,00               263 978 323,00             


Del 6 Beregningsforutsetninger


KLP SPK


Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %


Forventet lønnsvekst 2,97 % 2,97 %


Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,97 % 2,97 %


Forventet avkastning 4,65 % 4,35 %


Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i kommunenes regnskap og budsjett, mens pensjonspremien er hva kommunene faktisk b etaler til 
pensjonsforsikringsselskapene for dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Dersom pensjonspremien er større enn pensjonsk ostnaden får vi 
et positiv premieavvik. Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden  får vi et negativt premieavvik. 
 
Den regnskapsmessige håndteringen av premieavvik finner vi i Regnskapsforskriften. Et  positivt premieavvik skal føres til in ntekt i 
årsregnskapet og bokføres under omløpsmidler  som en kortsiktig fordring. Tilsvarende skal et negativt premieavvik utgiftsfør es i årsregnskapet 
og bokføres som en kortsiktig gjeld. Premieavvik blir således en form for korreksjonspost til den betalte pensjonspremien sli k at nettoen av disse 
to posteringene blir lik pensjonskostnaden. 
 
Det er så opp til den respektive kommune å velge hvordan de vil håndtere elimineringen av premieavviket i regnskapet. De har da valget mellom 
å hvert år avsette for full dekning av premieavviket eller å amortisere over 7 år (for premieavvik oppstått i perioden 2014 o g senere). 
Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering av dette fremstår dermed som et unntak fra arbeidskapitalprinsippet og 
anordningsprinsippet. 







Hurdal Kommune


Note 7: Garantiansvar


Garanti gitt til


Opprinnelig 


garanti Garantibeløp 


Garantien 


utløper


Hoppensprett AS        8 200 000        8 200 000 2019


Sum garantier        8 200 000        8 200 000 


NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12
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Note 8: Langsiktig lånegjeld


 Regnskap 2015  Regnskap 2014 


 Kommunens samlede lånegjeld        -219 410 974,02        -202 347 893,97 


 Fordelt på følgende kreditorer: 


 Kommunalbanken        -197 783 894,00        -184 662 656,95 


 Husbanken (videreutlån)          -21 627 080,02          -17 685 237,02 


 Hvorav ubrukte lånemidler: 


 Ubrukte lånemidler videreutlån              5 477 243,82                 700 243,82 


 Ubrukte lånemidler investeringer              4 772 916,76                                  -   


 Regnskap 2015  Just budsj 2015  Regnskap 2014 


 Betalt avdrag driftsregnskap              5 028 762,95              5 028 762,00              5 208 563,05 


 Beregnet minste lovlige avdrag              5 028 762,39              5 208 563,05 


 Differanse                             0,56                                  -   
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Note 9: Ansatte


2015 2014


Antall årsverk 168,11 162,82


Antall ansatte 284 211


% andel kvinner 76 % 81 %


% andel menn 24 % 19 %


Note 10: Ytelser til ledende personer i kommunen


2015 2014 2013


 Rådmann                         1 091 800                         1 060 000                            983 300 


 Ordfører                            797 000                            778 600                            753 000 


* Eventuell lønn og annen godtgjørelse til for eksempel verv i kommunal sammenheng kommer i tillegg


Note 11: Aksjer og andeler


Selskap Verdi 31.12.2015


NORSKE SKOGINDUSTRIER AS                                       660,00 


ORBIT ARENA AS                                 24 000,00 


BIBLIOTEKSENTRALEN AL                                       600,00 


ROMERIKE REVISJONSDISTRIKT                                 30 000,00 


ØVRE ROMERIKE BRANN                               373 206,00 


VIKEN SKOG                                 29 593,51 


EGENKAPITALINNSKUDD KLP                            4 609 016,00 


Sum                            5 067 075,51 


Note 12: Fordringer og gjeld til kommunale foretak etter kapittel 11 i kommuneloven


Hurdal kommune har ingen slike fordringer eller gjeld per 31.12.2015.


Note 13: Finansielle omløpsmidler


Hurdal kommune har ingen slike midler per 31.12.2015.


Note 14: Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg


For oversikt over investeringer per objekt, henvises til regnskapsskjema 2B.


Note 15: Endringer av regnskapsmessige prinsipper og korrigering av tidligere års feil


- Det er ingen endring i regnskapsmessige prinsipper i 2015.


- Endringer av finansiering investeringsprosjekter fra 2014 er ført i 2015 i henhold til vedtak kommunestyret PS 15/61. Det er imidlertid tatt 


henshyn til at kjøp av andeler KLP ikke kan finansieres med lån, slik at dette fortsatt står som finansiert via disposisjonsfond.


- Feil knyttet til føring av andeler Øvre Romerine Brann og Redning er rettet i 2015.


- Manglende aktivering av investeringer fra 2014 under ansvar 81505 Gjennomføring av bærekraftsprogrammet er gjennomført i 2015 sammen 


med aktivering av investering i 2015.


- Garantiansvar er memoriaført fra og med 2015.


- Motkonto for memoriakonto negative selvkostfond er flyttet til riktig kontogruppe.


- Det har vært gjennomført en grundig gjennomgang av balansekonti, og særlig under kortsiktige fordringer er det ryddet slik at beløp som ikke er 


sannsynlig å realisere er kostnadsført i 2015.


- Det har vært usikkerhet omkring riktigheten av å føre en andel av kostnadene knyttet til ansvar 81310 Arkivlokaler under 


investeringsregnskapet. Det er sannsynlig at inntil NOK 1.756.150,- fra 2014 og 2015 bør flyttes til driftsregnskapet i 2016.








 


Saker til behandling 2016 


Kontrollutvalget i Hurdal kommune 


 
Møte Saker 


I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Postjournal 


 Rapportering fra revisjonen   


 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 


 Referatsaker 


 Eventuelt 


26. januar 
Kl. 08 


 


 Overordnet analyse Hurdal kommune – opplegg og fremdrift 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 


 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015. 


 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 


 Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplan for 


regnskapsrevisjon 2015 


 Sluttrapport i forbindelse med prosjekt 81102 – infrastruktur ny 1 til 


10 skole. Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse på planlegging, 


utførelse og finansiering av prosjektet 


 Selskapskontroll - ØRAS IKS  


15. mars 
Kl. 08 


 Møtet avlyst 


12. april 
Kl. 08 


 Selskapskontroll - ØRAS IKS 


 Overordnet analyse selskapskontroll 


 Habilitet i kontrollutvalget 


 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport – Forebyggende arbeid mot 


barn og unge i risikosoner  


24. mai 
Kl. 08 


 Overordnet Analyse forvaltningsrevisjon - sekretariatet legger frem en 


foreløpig presentasjon av tjenesteområdene. Kontrollutvalget drøfter 


risikoområder 


 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 


 Nummerert brev nr. 3 – årsregnskapet 2015 


 Orientering fra rådmannen 


Juni??  Overordnet Analyse fvl. - kontrollutvalget sluttfører diskusjonen om 


risikoområder og vesentlighet, og prioriterer områder/tema samt 


hvordan utvalget vil jobbe med dem. Sekretariatet legger frem endelig 


utkast til overordnet analyse. 


13. september 
Kl. 08 


 Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2017.  


 Rapportering fra RRI på ressurser. 


 Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  







 


Møte Saker 


 Virksomhetsbesøk til Helsetunet 


 Overordnet analyse for selskapskontroll 2017 – 2020 - utkast 


22. november   


Kl. 08 


 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017. 


 Overordnet plan for regnskapsrevisjon 2016. 


 Kontrollutvalgets årsplan for 2017 


 Overordnet analyse for selskapskontroll 2017 – 2020 - endelig 


 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 - vedtas 


 Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 – vedtas 


2017 
 
 


  


Annet  Oppfølging av utviklingsarbeidet på Hurdal sykehjem – ny status på 


avviksrapport og fremdrift på tiltaksplaner 


 








Kontrollutvalget i Hurdal kommune 
 


Saker til oppfølging 2016 
 
Møte Sak nr. 


 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


26.1.16 1/16  Overordnet analyse Hurdal 
kommune - opplegg og 
fremdrift 


Kontrollutvalget slutter seg til 
opplegget og fremdriftsplanen for 
overordnet analyse. 
Kontrollutvalget tar informasjon 
fra rådmannen til orientering 


     


26.1.16 2/16 Sluttrapport i forbindelse 
med prosjekt 81102 – 
infrastruktur ny 1 til 10 skole 


Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     


26.1.16 3/16 Eierskapskontroll - Øvre 
Romerike avfallsselskap IKS 


Kontrollutvalget utsetter 
behandlingen til neste møte den 
15. mars. 


  Settes opp til 
behandling i 
møtet 12. 
april 


  


26.1.16 4/16 Orientering om overordnet 
revisjonsstrategi og 
revisjonsplan for 
regnskapsrevisjon 2015 


Kontrollutvalget tar 
fremleggelsen om overordnet 
revisjonsstrategi for 
regnskapsrevisjon 2015 og 
revisjonsplan for Hurdal 
kommune til orientering. 


     


26.1.16 5/16 Engasjement brev fra 
Romerike Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
engasjementsbrev til orientering. 


     


26.1.16 6/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Kontrollutvalget tar revisjonens 
rapport til kontrollutvalget i 
Hurdal pr 31.12.2015 til 
orientering. 


     


26.1.16 7/16 Kontrollutvalgets årsplan for 
2016 


1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2016, 
med de endringer som 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx.  


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret 


med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan 
for 2016 til orientering. 


26.1.16 8/16 Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 


1. Kontrollutvalgets årsrapport 
for 2015 vedtas. 


2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til 
vedtak: 


 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets 
årsrapport for 2015 til 
orientering. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


26.1.16 9/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


26.1.16 10/16 Eventuelt (Ingen vedtak)      


        


12.4.16 11/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt
et - Forebyggende arbeid 
mot barn og unge i 
risikosoner 


1. Kontrollutvalget tar 
rapporten til orientering. 


2. Kontrollutvalget innstiller 
følgende til kommunestyret: 


 Kommunestyret ber 
rådmannen følge opp 
rapportens anbefalinger. 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  


12.4.16 12/16 Selskapskontroll - ØRAS IKS Kontrollutvalget tar rapporten til 
orientering, og oversender den til 
kommunestyret med følgende 
innstilling: 


Kommunesty
ret 


Behandlet i 
kommunestyret 
xx.xx, sak xx/xx. 


  







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 


 Kommunestyret tar 
rapporten til orientering 
og ber om at rapportens 
anbefalinger blir fulgt 
opp. 


12.4.16 13/16 Rapportering fra Romerike 
Revisjon IKS 


Saken tas til orientering.      


12.4.16 14/16 Habilitet i kontrollutvalget Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 


     


12.4.16 15/16 Overordnet analyse 
selskapskontroll 


Kontrollutvalget godkjenner 
opplegget og fremdriftsplanen for 
arbeidet med overordnet analyse 
for selskapskontroll. 


     


12.4.16 16/16 Referater Kontrollutvalget tar referatene til 
orientering. 


     


12.4.16 17/16 Eventuelt (ingen vedtak)      


        


25.5.16 18/16       


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        


        







Møte Sak nr. 
 


Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 
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Rådmannens innledning 
 


Vi har nå lagt bak oss et spennende, men krevende år med høy befolkningsvekst og store 


utviklingsoppgaver, innenfor så vel tjenesteproduksjon som samfunnsutvikling. 


 


Det er veldig positivt for Hurdal at vi nå opplever en høy økning i innbyggertallet, selv om det gir 


noen utfordringer med tanke på finansiering av økte tjenestebehov. En befolkningsvekst, som den vi 


nå opplever der mange unge, ressurssterke familier flytter til kommunen, vil gi verdifull arbeidskraft 


og utligne de demografiske prognosene, der økningen av andelen eldre har vært og enda til dels er 


bekymringsfull. 


 


Primærtjenestetilbudet i Hurdal har over flere år gjennomgått en effektivisering av struktur og 


oppgradering av bygningsmassen, noe som nå gir et godt utgangspunkt for videre tilrettelegging.  


 


Fra å ha tre skoler, er nå skoletilbudet samlet i én 1-10 skole, med et SFO tilbud og kulturskoletilbud. 


Biblioteket ligger i skole- og kultursenteret og hovedbibliotek og skolebiblioteker er samlet i et felles 


bibliotektilbud. Her finner vi også kinotilbudet, seremonirom, og allrom som kan brukes til kulturelle 


arrangementer og aktivitetstilbud for lag og foreninger. Flerbrukshallen benyttes av skolen på dagtid 


og gir mulighet for mange og varierte fritidstilbud kvelder og helger i regi av idretten. 


 


På barnehagesiden har fire kommunale barnehager blitt til en kommunal barnehage i Rustad og to 


private barnehager i regi av henholdsvis Læringsverkstedet og Hoppensprett. Kommunens barnehage 


har hevdet seg godt i konkurransen med de private, er populær ved søkning og driver svært effektivt. 


Samtidig representerer det totale tilbudet allsidighet og gir innbyggerne valgmuligheter.  


  


I 2015 har imidlertid det største arbeidet innenfor tjenesteutvikling og  –effektivisering vært i helse 


og omsorg. Pleie- og omsorgstjenestene vil, etter et politisk ønske om at folk skal kunne bo hjemme 


lengst mulig, gå mot en dreining fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. Det betyr 


endringer i organisering og måten vi jobber på, samtidig som vi må ha økt fokus på helsefremmende 


og forebyggende arbeid. Selv om vi her er godt i gang, er dette arbeidet enda i en oppstartsfase og 


utviklingen vil fortsette i årene fremover. 


 


På samfunnsutviklingsområdet har det skjedd mye i året som gikk. Juni 2015 arrangerte Hurdal 


kommune i samarbeid med Hurdal Næringsforum for første gang Bærekraftfestivalen. Dette arbeidet 


har sammen med planarbeidet for sentrum virkelig satt Hurdal på kartet og gir ringvirkninger til 


ytterligere satsinger:  


 


Arealplan- og utbyggingsprosjekter: 


▫ Sentrumsplanen – En bærekraftig urban landsby, utgangspunkt i 


knutepunktstrategien fra plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus, med 1000 nye 


hus innenfor områdeplanen. 


▫ Økolandsbyen – ferdigstilling av ca. 50 hus i 2015 og en total utbygging av 250 


boenheter. 


▫ Østgreina – utvikling av Hurdal skisenter. Utbygging av 400-500 hytter. 


▫ Videreutvikling av hyttefeltet i Bogen ved Hurdalsjøen – 70-100 hytter. 
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▫ Utbygging av Hurdalslia hytte og næringsareal – 150 hytter. 


 


Innenfor næringsutviklingen har vi registrert følgende hovedområder som nå er i utvikling: 


 


• Skog og tre 


▫ Jobber med å bygge opp en treklynge i Hurdal; Mathiesen Eidsvold Værk, Flaen Sag & 


høvleri, Superwood og Termowood.  


▫ Prosjekt: «Fra plante til hus» - Legge til rette og være en pådriver i arbeidet med å 


etablere et lokalt leverandørnettverk for bolig- og hytteutbygging.  


 


• Mat og landbruk 


▫ Samvirke etablert som blant annet jobber for å få etablert en egen merkevare. 


▫ Kommunale prosjekter som er under planlegging/etablering: skoledrivhus, ernæring 


og helse  


 


• Institusjonsomsorg og kunnskapsbedrifter 


▫ Hurdalsjøen Recoverysenter – status som psykiatrisk sykehus. Driver forsøk med 


ikke-medikamentell behandling. Drives av Incita. 


▫ Flyktningmottak - Hurdal leirsted med 182 plasser, Haraldvangen søkt om ytterligere 


150 plasser. 


▫ Hurdal verk folkehøyskole – starter nå opp med to bærekraftlinjer 


▫ Hurdal syns- og mestringssenter, nasjonal senter i regi av Norges Blindeforbund. 


▫ Hurdalsjøen hotell – med økt satsing på bærekraftig drift. 


▫ Privat videregående skole under etablering i regi av Hoppensprett – linjer for helse 


og oppvekstfag og studiespesialisering 


▫ Livsstilpoliklinikk – privat-offentlig samarbeid under planlegging  


 


Hurdal kommune er en kommune som vil mye og får til mye. En viktig suksessfaktor er et godt 


samarbeid mellom ulike aktører – sammen er vi bedre – det har vi vist i 2015, og jeg vil benytte 


anledningen til å takke alle som har vært med og bidra for å utvikle kommunen vår.  


 


Lillian Nærem 


Rådmann 
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Oppbygning av årsrapporten 
Tidligere år har Hurdal kommune levert årsberetning og årsmelding som to separate dokumenter der 


årsberetningen har fulgt regnskapet og gitt utfyllende kommentarer til dette, mens årsmeldingen har 


tatt for seg gjennomgang av de enkelte virksomhetene og tjenestene utover det økonomiske 


opplegget. 


Fra og med 2014 ble disse to dokumentene slått sammen til én felles årsrapport. 


Rapporten er bygd opp slik at den starter med Rådmannens innledning, og deretter tar for seg de 


generelle trekk ved virksomheten til Hurdal kommune. Videre følger en gjennomgang av de enkelte 


virksomhetene. For hvert av virksomhetsområdene presenteres de ulike tjenestene sammen med 


nøkkeltall, statistikk, oppnådde mål, viktigste utfordringer, forklaring til økonomiske avvik  med mer. 


Sist i årsrapporten følger en gjennomgang av hovedtrekkene i regnskapet for 2015 for Hurdal 


kommune samlet. 


Årsrapporten er ment å gi samlet oversikt over det mest vesentlige i Hurdal kommunes virksomhet 


gjennom det siste året i ett dokument. 


 


Foto forside: Jan-Asle Ruud 
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Generelle trekk ved virksomheten 


Sentrale data for Hurdal kommune 
Hurdal kommune ligger i Akershus og er en av de seks kommunene i det interkommunale 


samarbeidet på Øvre Romerike (ØRU). Kommunen grenser i øst mot Eidsvoll og i syd mot Nannestad. 


I nord og vest grenser kommunen til Oppland fylke (Østre Toten kommune og Gran kommune). 


Kommunen hadde pr 31.12.2015 totalt 2 837 innbyggere. Kommunens areal utgjør 285 km2. 


Befolkningstallene fra SSB for 2015 viser at innbyggerantallet har økt med 3,1 % gjennom 2015. SSB 


har befolkningstall tilbake til 1997 og de viser at dette ikke bare er det høyeste antallet innbyggere 


Hurdal har hatt i perioden. Det er også den høyeste veksten i antall og i prosent for andre året på rad 


etter at veksten var på 2,1 % i 2014. 


Likestilling mellom kjønnene og etniske grupper 


Kjønn 


Hurdal kommune har en skjev kjønnsfordeling både i antall årsverk og antall ansatte. Andelen 


kvinner er ca.76  % ved utgangen av 2015. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike 


avdelingene og fordelingen er svært tradisjonell med mange kvinner i skole, barnehage og helse og 


menn innen ingeniør, vaktmester, etc. 


Kommunen har et ønske om en jevnere kjønnsfordeling og er bevisst dette ved rekruttering. Det 


brukes en standardtekst i kommunens stillingsannonser der det påpekes at kommunen bidrar aktivt 


til likestilling mellom kjønnene i samsvar med likestillingslovens bestemmelser. Ved utlysning av ledig 


stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn 


til en ledig stilling, skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju når 


formelle krav til stillingen er oppfylt. 


Hurdal politiske ledelse (kommunestyret) består av 17 folkevalgte representanter. Av de faste 


representantene var pr 31.12.2015 3 kvinner og 14 menn. Ordfører og varaordfører er begge menn. 


Rådmannens ledergruppe (6 personer) har pr 31.12.2014 slik sammensetning: 1 kvinne (rådmann) og 


5 menn. 


Mer detaljer om kjønnsfordelingen finnes under nøkkeltall tjenestedata for fellestjenester under 


sentraladministrasjonen. 


Etnisitet 


Hurdal kommune vurderer alle søknader ved ansettelser likt, uavhengig av etnisk tilhørighet. De siste 


årene har også Hurdal hatt en økt tilflytting av mennesker av ulike nasjonaliteter og dette gjenspeiles 


i noen grad også blant kommunens ansatte, det er flere ulike nasjoner representert blant de ansatte 


nå enn tidligere år. 
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Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft 


 


Sosial bærekraft 


Hurdal kommune tror at det er viktig å legge til rette for at innbyggerne kan ha meningsfylte 


aktiviteter og oppleve mestring. Dette ligger til grunn for alt vårt arbeid, enten det er i barnehagen, 


skolen eller i helse og omsorg. Målet er å gi innbyggere og besøkende økt livskvalitet. 


Miljømessig bærekraft 


Hurdal kommune jobber for å bli karbonnøytralt eller bedre innen 2025. Dette betyr at vi har stor 


bevissthet rundt vår planlegging, oppbygging av strukturer og innkjøp. 


Økonomisk bærekraft 


Hurdal kommune har et klart mål om å jobbe for økonomisk vekst; for en god kommuneøkonomi, 


men også for at næringslivet skal oppleve økonomisk vekst, øke innbyggernes inntektsnivå og 


bekjempe fattigdom. 
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Styringsorganer, sentraladministrasjonen og fellesutgifter (HA 1) 
Hovedansvarsområde 1 (HA1) dekker politisk ledelse, kontrollorganer og revisjon, 


rådmannsfunksjonen, fellestjenester, flyktningarbeid, IKT, bærekraftsatsingen, 


vertskommunetilskudd, fellesutgifter og fordelte utgifter. 


Nøkkeltall tjenestedata 


Turnover og lengre permisjoner i Hurdal kommune 


  Oppsigelser Nyansatte Permisjoner 
over 1 år 


1.Tertial 2 3 0 


2.Tertial 3 4 0 


3.Tertial 2 2 0 


Totalt 7 9 0 


Kommentar:  


Kommunen har stort sett fått tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. Det er noe 


utfordringer med å skaffe kvalifisert personell  innen helsesektoren. Hurdal kommune er i en fase 


hvor det er relativ høy gjennomsnittsalder blant ansatte, og dermed naturlig avgang. Hurdal 


kommune bruker noe vikarbyråer, og da spesielt innenfor pleie- og omsorgsektoren ved kortvarige 


vikariater og ved ferie avløsning. En omfattende gjennomgang av alle bemanningsplaner og turnuser 


innen Helse og Omsorg høsten 2015 hadde som et av målene å reduserer behovet for vikarbruk.  


AFP – Ansatte  


  AFP Årsverk Antall 
ansatte Menn Kvinner 


1.Tertial 1 1 121,13 2 


2.Tertial 0 3 125,77 3 


3.Tertial 0 2 200 2 


Totalt 1 6 446,9 7 


Kommentar:  


Hurdal kommune har en aktiv seniorpolitikk. Gjennom vedtatt seniorpolitikk får alle ansatte over 62 


år, som ikke har delvis AFP, avtale om en bonus på kroner 10 000 eller en uke fri ved 100 % stilling. 


KJØNNSBALANSE – ÅRSVERK – ANSATTE  


  Kjønnsbalanse Årsverk Antall 
ansatte Menn Kvinner 


1.Tertial 61 210 163.41 271 


2.Tertial 65 215 166,29 280 


3.Tertial 68 216 168,11 284 


Kommentar: 


Kjønnsbalanse er et utfordrende for Hurdal kommune. Begge kjønn bør være representert innenfor 


områder hvor dette lar seg gjøre. I 2015 var kvinner høyt representert fremfor menn helhetlig i 


kommunen. 
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Sykefravær 


Sykefravær pr. sektor T1 T2 T3 Snitt 2015 


Sentraladm 7,97 % 7,99 % 6,74 % 7,57 % 


Oppvekst 6,28 % 6,44 % 13,59 % 8,77 % 


Helse og omsorg 15,45 % 10,01 % 13,58 % 13,01 % 


Eiendom og drift 15,44 % 5,15 % 7,69 % 9,43 % 


Plan og utvikling 0,77 % 0,32 % 0,54 % 0,54 % 


Hurdal kommune totalt 11,1 % 7,8 % 12,0 % 10,3 % 


Kommentarer: 


Data fra HR-systemet til Hurdal kommune viser et gjennomsnittlig sykefravær for hele kommunen på 


10,3 % i 2015. Hurdal kommune følger opp arbeid med økt jobbnærvær i et samarbeid mellom de 


ansatte, ledere, Personalavdelingen og eksterne samarbeidspartnere som NAV IA og HMS-senteret. 


Hurdal kommune er IA-bedrift. Høsten 2015 gjennomførte Hurdal kommune et prosjekt på Helse og 


Omsorg som blant annet hadde som mål å øke bevisstheten rundt arbeidet med sykefravær blant 


ledere med personalansvar.  


Henvendelser til Servicetorget 


Servicetorget mottok totalt 11677 henvendelser i 2015. 


Servicetorget løsningsgrad henvendelser 


Henvendelser i T1 Totalt Løst 1. linje Sendt 2. linje* Direkte 2. linje** 


Totalt 3628 1894 20 2014 


i % 44 % 1 % 56 % 


Henvendelser i T2 Totalt Løst 1. linje Sendt 2. linje* Direkte 2. linje** 


Totalt 4032 1838 22 2172 


i % 46 % 1 % 54 % 


Henvendelser i T3 Totalt Løst 1. linje Sendt 2. linje* Direkte 2. linje** 


Totalt 4017 2077 33 1907 


i % 52 % 1 % 47 % 


Kommentar:   


*Henvendelser «Sendt 2. linje» er henvendelser som Servicetorget har forsøkt å løse, men måtte eskalere til 


fagpersoner på 2. linje 


**Henvendelser «direkte 2. linje» er henvendelser som ikke Servicetorget kan håndtere, for eksempel på grunn 


av manglende tilgang på datasystem (feks Lønnssystemet) eller lovpålagt taushetsplikt (feks Barnevern) 
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Mottatte flyktninger 


Periode Enslige 
mindreårige 


Familie-
gjenforening 


Voksen Barn under 18 
år 


2009 6   2 1 


2013   1     


2014,T1     1 2 


2014,T2     1   


2014,T3         


2015,T1     1 1 


2015, T2     1   


2015, T3     1 4 


Totalt 6 1 7 5 


 


Status flyktninger 2015 


Status Antall 


T1 T2 T3 


Jobb 1 2 2 


Introduksjonsprogram 3 3 3 


Barnehage 1 0 0 


Barneskole 0 0 3 


Ungdomsskole 2 1 1 


Grunnskole voksne 0 0 0 


Videregående 2 1 1 


Flyttet ut av Hurdal 2 6 6 


Jobbsøker 1 0 0 


Annet 2 2 4 


Totalt 14 15 20 


 


Kommentar: 


Begrenset kollektivtransport, samt bolig- og arbeidsmarked er utfordringer Hurdal kommune har når 


det gjelder å bosette flyktninger i Hurdal, spesielt sett i sammenheng med hverandre. Det kreves 


egen transport for å kunne utnytte arbeidsmarkedet på Romerike. Dette har for noen også vært en 


utfordring sosialt, da store deler av nettverket deres knyttes i forbindelse med voksenopplæringen i 


Ullensaker. 


Det ble i desember 2015 etablert to midlertidige asylmottak i kommunen. Flyktningetjenesten har 


hatt tett dialog og oppfølging med disse.  
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Politiske møter 


1.       tertial Politiske saker Orienteringssaker Referatsaker Forfall/vara 


Kommunestyret           25 1 4 5 – 3 


Formannskapet 17 0 7 5 – 3 


Admin.utvalget 2 6 3 5 – 4 


AMU 4 11 4 2 – 1 


Plan og næring 13 0 2 1 – 1 


Levekår 12 0 4 4 – 1 


Kom. råd for funk. 5 0 3 Avlyst 


Eldreråd 5 1 1   


2.       tertial Politiske saker Orienteringssaker Referatsaker Forfall/vara 


Kommunestyret           29 6 4 2-2 


Formannskapet 29 5 7 1-1 


Admin.utvalget 3 8 3 3-3 


AMU 5 13 2 5-1 


Plan og næring 10 1 2 4-2 


Levekår 15 3 3 4-1 


Kom. råd for funk. 12 0 2 11-1 


Eldreråd 6 1 3 2-2 


3.      tertial Politiske saker Orienteringssaker Referatsaker Forfall/vara 


Kommunestyret           58 3 5 4-4 


Formannskapet 30 3 8 0-0 


Admin.utvalget 4 12 0 3-1 


AMU 5 13 1 4-2 


Plan og næring 17 0 0 0-0 


Levekår 27 2 1 2-2 


Kom. råd for funk. 0 0 0 - 


Eldreråd 11 3 1 3-2 


 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Implementert nytt IKT system for håndtering av avvik 


 Implementert nytt IKT system for håndtering av ansettelsesprosess 


 Sikre økt redundans ved fravær fra nøkkelpersoner i perioder 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Innføring av styringskort 


 Økonomistyring 


 Bærekraftsatsing 


 Oppfølging av sykefravær 


 Bosetting av flyktninger  
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Budsjett og regnskap HA1 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger 0  0  0    


Andre salgs- og leieinntekter -1 753  -1 655  98  5,9 % 


Overføringer med krav til motytelser -4 613  -2 966  1 647  55,5 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer 0  0  0    


Andre overføringer -500  -500  0  0,0 % 


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter -77  -40  37  92,3 % 


Sum inntekter -6 943  -5 161  1 782  34,5 % 


          


Lønnsutgifter 8 460  8 162  -298  -3,7 % 


Sosiale utgifter 2 645  2 693  48  1,8 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 4 996  4 477  -519  -11,6 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 4 997  4 915  -82  -1,7 % 


Overføringer 1 344  1 043  -301  -28,8 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter -19  -20  -1  -6,0 % 


Finansutgifter 3  5  2  36,2 % 


Sum utgifter 22 426  21 275  -1 151  -5,4 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat 15 483  16 114  631  3,9 % 


          


Bruk av avsetninger 0  0  0    


Avsetninger 0  0  0    


          


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 15 483  16 114  631  3,9 % 
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Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


11100 POLITISKE ORGANER 2 143  1 740  -403  -23,2 % 


11200 KONTROLLORGANER 724  722  -2  -0,2 % 


11300 VALG 106  150  44  29,4 % 


12100 RÅDMANN 1 585  1 548  -37  -2,4 % 


12200 SERVICETORG OG PERSONAL 4 373  4 464  91  2,0 % 


12300 ØKONOMIAVDELINGEN 3 806  3 654  -153  -4,2 % 


13500 BOSETTING -1 578  -388  1 191  307,2 % 


16000 FORDELTE UTGIFTER 776  777  1  0,1 % 


17000 IKT 3 316  3 282  -34  -1,0 % 


18000 BÆREKRAFTSPROGRAMMET 319  98  -221  -225,1 % 


18100 BÆREKRAFTFESTIVALEN 384  337  -47  -14,0 % 


19000 OMSTILLINGSARBEID 0  0  0    


19100 VERTSKOMMUNEORDNINGER -471  -270  201  74,5 % 


Sum HA 1 15 483  16 114  631  3,9 % 


 


Kommentar og forklaringer 


HA1 viser samlet netto underforbruk på 631’ kr. Dette skyldes i hovedsak langt lavere kostnader til 


bosetting av flyktninger enn budsjettert, og kutt i kostander på Servicetorget. En ekstra inntekt i form 


av vertskommunetilskudd for asylmottak har også bidratt positivt.  
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Sektor Levekår 
Sektor for levekår ble opprettet 12.05.14 ved sammenslåing av sektor for oppvekst og kultur og 


sektor for helse og omsorg. Samtidig ble ansvaret for kultur, unntatt kulturskolen, overført til sektor 


for plan og utvikling.  


Sektorleder for levekår har gjennom 2015 vært Christer Best Gulbrandsen. 


Erfaringene fra halvannet år med felles sektor tilsier at det tverrfaglige samarbeidet er styrket, 


gjennom at kommunikasjonskanalene mellom virksomheter i kommunen er gjort kortere.  


I løpet av 2015 er de viktigste tingene som har blitt oppnådd: 


 Hurdal kommune driver en barneverntjeneste av høy kvalitet, med lave 
enhetskostnader i tiltak. 


 Gjennomstrømningen av sosialklienter er høy, og stønadslengden er lav. 


 Ledelse og styringssystemer innen helse og omsorg er stabilisert. 


 Kompetansenivået i skole og barnehager er økende, og læringsresultatene er 
samtidig stabile: Satsingen Ungdomstrinn i utvikling har vært vellykket gjennomført, 
9 lærere (nesten 1/3 av personalet) tar eller har tatt videreutdanning, og de fleste 
barnehagelærere på dispensasjon tar barnehagelærerutdanning. Ingen ansatte i 
kommunal barnehage er ufaglærte. 


  
Samtidig er det noen hovedutfordringer: 


 I flere av tjenestene har det vært en vekst i tildeling av tjenester som krever mer 
ressurser (spesialundervisning i skolen, omsorgsovertakelser i barnevernet, 
sosialhjelp), samtidig som tildeling av tjenester i helse og omsorg har vært relativt 
stabil på et høyt nivå. Dette gir store økonomiske utfordringer. 


 Sykefraværet i sektoren har tidvis vært svært høyt. Selv om det er bedring i helse og 
omsorg, veies dette mer enn opp av utfordringer i oppvekst-tjenestene. Dette legger 
et stort press på øvrig personell. Det er derfor satt inn systematiske tiltak i 2015 som 
ventes å gi effekt i 2016, blant annet arbeidsmiljøverksteder i helse og omsorg med 
NAV Arbeidslivssenter og tett oppfølging av langtidssykmeldte i samarbeid med 
personalavdelingen. 


 Selv om det har vært klare forbedringer, er det fortsatt svakheter i rutiner og 
dokumentasjon, både knyttet til tjenestetildeling og til generell internkontroll i flere 
virksomheter.  
 


Kommuneplanens handlingsdel – rapportering i forhold til tiltak 


Rapportering på tiltak fra handlingsplan 2014-2017  


OMDØMME Kommentar 


KOMMUNIKASJON 


Utvikle internettsidene Omorganiseringer og driftsutfordringer har medført at 


vedlikehold og utvikling av innhold på sektor levekårs nettsider 


har hatt lav prioritet i 2015. 


Innføre interaktive Barnehagemyndigheten har tatt i bruk interaktive 
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søknadsskjemaer søknadsskjemaer for søknad om redusert foreldrebetaling i 


barnehage og dispensasjonssøknader for utdanningskravet i 


barnehage. 


Sosiale medier Forebyggende barnevern og helsestasjon for ungdom har egne 


facebook-sider. HFU sin side blir i liten grad vedlikeholdt, men 


det er god aktivitet på forebyggende barnevern sin side.  


Bruke seminarer og folkemøter i 


kommunikasjon med ansatte og 


innbyggerne 


I arbeidet med omstilling innen helse og omsorg har det blitt 


gjennomført åpne innbyggermøter og et arbeidsmiljøprosjekt 


med verksteder for ansatte i helse og omsorg.  


SERVICE 


 Ingen avvik i henhold til 
serviceerklæringer og 
saksbehandlingstid. 


 Ved tilsyn og forvaltningsrevisjoner skal 
antall pålegg og/eller merknader være 
på et minimum. Alle avvik skal lukkes 
innen frist. 


 Det har i perioder vært for lang 
saksbehandlingstid i saker om 
spesialundervisning. Dette er i bedring. I 
øvrige virksomheter/saker er 
saksbehandlingstiden med få unntak 
innenfor lovens krav. 


 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
gjennomførte tilsyn med Hurdal skole 
og kultursenters arbeid med elevenes 
psykososiale miljø. Det ble i 
tilsynsrapport gitt frist for å rette 15 
avvik, i hovedsak knyttet til 
dokumentasjon. Etter fristen ble det gitt 
pålegg om retting av 3 avvik som da ikke 
var rettet. Disse ble rettet innen frist, og 
tilsynet ble avsluttet. 


 Arbeidstilsynet gjennomførte postalt 
tilsyn med forebyggende smittevern 
innen pleie og omsorg. Tilsynet fant ikke 
avvik, men kom med en anbefaling om 
utarbeidelse av skriftlige rutiner. 


Utarbeide og vedlikeholde 


serviceerklæringer for alle 


tjenestetilbud 


Det har ikke blitt utarbeidet eller endret serviceerklæringer for 


noen tjenester i 2015. 


HURDAL SOM ARBEIDSPLASS  


Mellomlederprogram Sektor for levekår har ved hjelp av OU-midler gjennomført 


mellomlederopplæring med fokus på bemanningsstyring og 


økonomi, og primært innen helse og omsorg.  


ØKONOMISK HANDLINGSROM  


EFFEKTIVISERING  


Helhetlig gjennomgang av 


organisering og tjenestetilbud 


Det er søkt og innvilget tilskudd til plansmie for helse og 


omsorg. Planlagt omstillingsprosjekt ble lagt på is for å 


prioritere gjennomgang av økonomi- og bemanningsstyring 
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innenfor helse og omsorg. høsten 2015, og plansmie ble utsatt til 2016. 


FOLKEHELSE  


OPPVEKSTMILJØ 


 Skape aktivitet, mestring og livsglede 
med fokus på tidlig innsats i et 
tverrfaglig perspektiv. 


 Reduksjon i andelen mennesker med 
behov for tiltak fra barnevern, målt i 
andelen av barnebefolkningen som 
mottar tiltak, til landsgjennomsnittet. 
Økning i antallet tidlige 
bekymringsmeldinger til barnevernet 
(dvs. for barn i førskolealder) fra 12 i 
2012.  


 Reduksjon i andelen mennesker med 
behov for sosialhjelp, målt i andelen av 
befolkningen som mottar hjelp, til 2 %, 
og i andelen stønadsmottakere med 
stønad i 6 måneder eller mer til 32 %. 


 Reduksjon i andelen elever med behov 
for spesialundervisning til et nivå på 3-
5 % 


 Se tjenestedata og KOSTRA-statistikk 
under det enkelte tjenesteområde. 


Utarbeide en helhetlig plan for 


tidlig innsats blant barn og unge, 


blant annet bygd på: 


 Barnefattigdomsplan 


 Oppvekstmelding for 
barnehage og skole 


Det er gjennomført en kartlegging av oppvekstvilkår for 


barnefamilier med barn 0-5 år i kommunen. Om lag 33% av 


målgruppen svarte. Svarene brukes i utarbeidelsen av en 


barnefattigdomsplan i 2016. Oppvekstmelding for barnehage 


og skole planlegges å inngå i arbeidet med folkehelseplan. 


Utvikle digitale ferdigheter i 


barnehage og skole 


Nettbrett er kjøpt inn og tatt i bruk i både barnehage og skole i 


begrenset omfang som prøveprosjekt. Det arbeides gjennom 


DGIs Cognita-program med å etablere infrastruktur som gjør 


det mulig å rulle dette ut i større skala. Barnehagene 


gjennomfører opplæring av personalet i digital kompetanse og 


språkutvikling ved hjelp av statlige kompetansemidler. 


Etablere et miljøteam for barn 


og unge. 


Det er etablert tett samarbeid mellom barnevern, 


skolehelsetjeneste/helsestasjon, barnehager og skole. Dette 


ivaretar i stor grad funksjonen som et miljøteam var tiltenkt i 


2014. 


Utvikle skoleeierrollen Strategiplakat for Hurdalsskolen er i aktiv bruk. 


Levekårsutvalget har behandlet fag- og timefordeling og 


skolerute. 


Utvikle avlastningstilbud for barn Det har ikke blitt arbeidet særskilt med dette i 2015, på grunn 
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og unge av de store styringsutfordringene innen helse og omsorg.  


HELSE OG OMSORGSTILTAK 


 Skape aktivitet, mestring og livsglede 
med fokus på tidlig innsats i et 
tverrfaglig perspektiv. 


 100 % av alle over 80 år skal være 
besøkt i perioden. 


 Innen 2015 skal det være gjort forsøk i 
Hurdal med bruk av velferdsteknologi. 


 Besøk av alle over 80 har ikke blitt 
prioritert. Det har i stedet blitt prioritert 
å gjennomføre en vedtaksgjennomgang, 
hvor de som har hatt behov for ny 
vurdering har fått kartleggingsbesøk.  


 Hurdal kommune inngår i DGIs program 
for helse og omsorg, og har bedt om å 
være tidlig ute i innføring av ny 
plattform for velferdsteknologi, 
fulldigitale trygghetsalarmer og 
elektroniske dørlåser. Dette er 
imidlertid ikke realistisk innført før 
høsten 2016. 


Prosjekt: Hverdagsrehabilitering Arbeidet med innføring av dette har blitt utsatt til 2016. 


Besøke alle 80 år for å kartlegge 


eventuelle omsorgsbehov. 


Se over. 


Utvikle en plan for bruk av 


velferdsteknologi. 


Se over. 


ØRU-prosjekt: Døgnkontinuerlig 


ø-hjelpsplasser. 


Samarbeidsavtale er inngått, med Ullensaker som 


vertskommune, og plassene er startet opp fra 01.01.16. 


Sette brukermedvirkning i 


system 


Inngikk i omstillingsprosjektet som ble utsatt. 


Vurdere skyssordning for eldre 


og bevegelseshemmede til 


aktivitetstilbud 


Har ikke blitt prioritert før styringsutfordringene har vært løst. 


Utarbeide en samarbeidsavtale 


med fastlegene i Hurdal for 


utvikling av kommunens 


tjenester, herunder grønn 


resept. 


Har ikke blitt prioritert i 2015. Det planlegges evaluering av 


legetjenesten i 2016. 


FRILUFTSLIV OG AKTIVITET 


 Forbedring av folkehelseprofilen. 


Barnefattigdom ser ut til å ha blitt redusert, 


men det er for øvrig fortsatt utfordringer 


knyttet til livsstilsykdommer og psykisk helse. 


Romeriksløftet Kommunen deltar i Romeriksløftet, blant annet ved at skolen 


deltar i Norge rundt på 21 dager. 
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Oppvekst (HA2) 


Administrasjon og fellesansvar 


Dette området tilsvarer regnskapsansvarene  


 21000 Sektor levekår – administrasjon 


 21001 Mellomlederopplæring 


 22100 Fellesutgifter oppvekst 


 22120 PPT og spesialundervisning 


 22140 Voksenopplæring 


 22150 Innføringsklasser 


 23100 Finansiering av private barnehager 


 23101 Kompetansemidler barnehage 


 26111 Barnefattigdom 
 


Ansvarlig for området er sektorleder levekår. Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet lønnes også 


via dette ansvaret. 


Følgende større oppgaver ivaretas innen dette området: 


 Barnehagemyndighet (tilskudd, tilsyn, godkjenning, redusert foreldrebetaling, 
dispensasjonssøknader) 


 Virksomhetsstyring av underliggende virksomheter for hele sektoren  


 Mellomlederopplæring 


 Prosjektansvarlig for barnefattigdomsprosjekt 


 Skoleskyss (praktisk organisering er delegert til Hurdal skole og kultursenter) 


 Oppfølging av interkommunale samarbeidsavtaler 
 


Sektorleder deltar i følgende nettverk og styringsgrupper: 


 Styringsgruppe Hurdal og Nannestad PPT 


 Samarbeidsrådet for Voksenopplæringen Øvre Romerike 


 Styringsgruppe Innføringsklasse for Hurdal, Nannestad og Gjerdrum 


 Skole- og barnehagesjefsnettverket Øvre Romerike 


 Helse- og sosialsjefsnettverket Øvre Romerike 


 Skoleeiernettverket i Akershus 
 


På vegne av Øvre Romerike sitter sektorleder i følgende utvalg: 


 KS’ skolefaglige kontaktgruppe for Akershus (også styringsgruppe for Ungdomstrinn i 
utvikling) 


 Romerike barnevernvakt 
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Nøkkeltall tjenestedata 


Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens netto driftsutgifter 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Mens de fleste norske kommuner har hatt en svak nedgang i hvor stor del av kommunens kostnader 


som går til barnehage, har Hurdal i 2015 hatt en klar vekst, til 13,6%. Dette skyldes tilflytting av flere 


barn, og dermed økt bruk av barnehage, samt endrete regler for tilskuddsberegning.  


Netto driftsutgifter barnehagesektoren per innbygger 1-5 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal kommune driver i dag langt billigere barnehager enn flertallet av norske kommuner. En stor 


del av kostnadsveksten fra 2014 til 2015 skyldes at nye regler som ble innført fra 2015 av endret 
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beregning av tilskuddet. Dette er fra 2015 basert på kostnadene fra to år tilbake. Den effektivisering 


som har blitt gjennomført de siste årene vil derfor ikke vise seg for fullt i regnskap og statistikk før fra 


2016 av. 


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Andelen barn i barnehage i desember 2015 var klart lavere enn de to foregående årene. Det er 


nødvendig med ytterligere undersøkelser for å vurdere bakgrunnen for dette. 


Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i de tre 


barnehagene i Hurdal er lav. Det er primært i de private barnehagene dette er en utfordring. 



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal





Årsrapport 2015                                                     Hurdal kommune    


Side 21 


Administrasjonen har stilt stadig strengere krav for å få innvilget dispensasjoner fra 


utdanningskravet, og den positive utviklingen fra 2013 til 2015 viser at dette nytter, og i dag er de 


fleste barnehagelærere med dispensasjon under utdanning. I Hurdal er det en høy andel pedagogiske 


ledere med annen pedagogisk utdanning (14,3%), slik at den totale pedagogiske bemanningen er 


nærmere normalen enn denne statistikken kan tyde på. Det er likevel nødvendig med fortsatt innsats 


rettet mot pedagogisk bemanning. 


Netto driftsutgifter til skoleskyss i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Andel elever i grunnskolen som får tilbud om skoleskyss 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Kostnadene til skoleskyss er på et stabilt lavere nivå nå enn før skolesammenslåing. Kostnadsveksten 


fra 2014 til 2015 er helt parallell med kostnadsvekst i Kostragruppe, fylket og landet, men antas å 


henge sammen med en endring i andelen elever som får skoleskyss. Denne vil naturlig svinge en del 


fra år til år avhengig av hvor elevene i kommunen er bosatt, og påvirkes i liten grad av kommunens 


valg. Imidlertid er det en klar økning i andelen som har skoleskyss fra tiden før skolesammenslåing. 


Voksenopplæring 


 


Kilde: Voksenopplæringen Øvre Romerike/SSBs befolkningsstatistikk per 3. kvartal 2015 


Antall deltakere i voksenopplæringens tilbud fra Hurdal er lavt sett i forhold til befolkningen, men har 


økt over tid som følge av økt bosetting av flyktninger og økt innvandring.  


Innføringsklasse 


 


Kilde: Preståsen skole, egen elevstatistikk 


Hurdal kommunes bruk av innføringsklassen har vært stabil, og knyttet til flyktninger og 


arbeidsinnvandring. I siste tertial 2015 var det imidlertid ingen brukere av tilbudet, mot 1 bruker per 


tertial tidligere i året. Tilbudet skal bidra til å få elevene opp på et mestringsnivå som gjør det mulig å 


følge særskilt norskopplæring på egen skole. 
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Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Andelen barnehagelærere med godkjent utdanning er på vei opp, og de som har 
dispensasjoner i dag er i det store og hele i utdanning.. 


 De tre barnehagene har etablert et tett samarbeid om kompetanseutvikling, og har 
gjennomført felles kompetansetiltak i 2015. 


 Enhetskostnader til skoleskyss og barnehage er fortsatt lave. 
 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Barnehagedeltakelsen bør øke, og det må derfor vurderes hva som kan stimulere til økt 
barnehagebruk. 


 Trykket på Voksenopplæringen øker med økt bosetting av flyktninger, og det må derfor 
vurderes omlegging av tilbudet. 


 Bruken av dispensasjoner i barnehagene bør fortsette å synke. 
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Hurdal skole og kultursenter, SFO og musikk- og kulturskole 


Virksomheten består av Hurdal skole og kultursenter, skolefritidsordning og musikk- og kulturskole.  


Rektor i 2015 har vært Anne Brustad.  


Avdelingsleder 1.-4. trinn og SFO, samt rektors stedfortreder: Nina Helene Solem 


Avdelingsleder 5.-7. trinn og kulturskole: Oddbjørn Mulelid 


Avdelingsleder 8.-10. trinn: John Egil Brennsæter 


Avdelingslederne er tilsatt i 50% stilling som leder og 50% stilling som lærer. I tillegg har skolen 1,4 


årsverk sekretærressurs.  


Ved telling 01.10.15 var det 294 elever ved Hurdal skole og kultursenter.  


Følgende ansvar i regnskapet er omfattet av virksomheten: 


 22101 Videreutdanning av lærere 


 22102 Leirskoleopplæring 


 22230 SFO 


 22500 Hurdal skole og kultursenter 


 22501 Elevkantine 


 22502 Elevråd 


 24200 Musikk- og kulturskole 
 


Nøkkeltall tjenestedata 


En grundigere gjennomgang av disse opp mot skoleeiers strategiplakat gjøres for hvert skoleår i 


tilstandsrapporten. Se derfor også tilstandsrapport for skoleåret 2014-15.  


Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede driftsutgifter 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Grunnskolesektoren utgjør en stadig mindre del av kommunens kostnader. Dette skyldes delvis at 


andre sektorer, særlig barnehage, har økt i omfang, men også noe lavere elevtall. 


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor per elev 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Kostnadene per elev har hatt en klar økning de siste to årene. Økningen fra 2013 til 2014 henger i 


stor grad sammen med økte kostnader til lokaler på grunn av avskrivninger, mens økningen fra 2014 


til 2015 henger sammen med sammensetningen av årskullene, økning i spesialundervisning, høyere 


kostnader til videreutdanning og høyt sykefravær blant personalet. 


Gjennomsnittlig gruppestørrelse målt som forholdet mellom elevtimer og lærertimer 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Gruppestørrelse målt som elever per lærersårsverk og som antall elever per gruppe 


 


Kilde: Egne registerdata 


Egne registerdata har kortere tidsserie enn KOSTRA-tallene. I perioden etter sammenslåing av 


skolene har gruppestørrelsen sunket noe, på grunn av endringer i sammensetningen av årskullene. 


Samtidig er endringen i lærertettheten større, og er et uttrykk for økt ressursbruk til 


spesialundervisning. Lærertettheten i Hurdal er lavere enn i Kostra-gruppe, men høyere enn i fylket 


og landet i 2015.  


Spesialundervisning 


 


Kilde: Egne registerdata 


Saksbehandlingstiden for vedtak om spesialundervisning har vært en utfordring gjennom 2015. Den 


er nå lavere enn i 2014, men det er fortsatt utfordringer knyttet til å håndtere sykdom i 


administrasjon på en god måte. 
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Kilde: Egne registerdata 


Andelen elever med spesialundervisning 1.-10. trinn 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


Omfanget av spesialundervisning i Hurdal er ikke spesielt høyt, og har normalt ligget lavt. Bare om lag 


20% av kommunene har lavere andel som får spesialundervisning enn Hurdal. Nivået er likevel 
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høyere enn det som er kommunens målsetning, som er at omfanget over tid bør ligge på 3-5%. 


Andelen som får spesialundervisning har vokst i 2015, og økningen er i sin helhet på 5.-10. trinn.  


 


Kilde: Egne registerdata 


Andel timer spesialundervisning av lærertimer totalt 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


Selv om andelen elever som får spesialundervisning ikke er spesielt høy, ligger Hurdal blant den 


øverste tredjedelen av kommunene med tanke på hvor stor andel av lærertimene som går til 


spesialundervisning. Antall vedtakstimer per elev er også høyt. Dette er delvis resultatet av en 


prioritering av spesialundervisning til elevene med de tyngste behovene, og av at det prioriteres å 


bruke lærerressurser til spesialundervisning der det er mulig. Begge disse prioriteringene er myntet 
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på god kvalitet på spesialundervisningen. Samtidig er dette en økonomisk utfordring, og det er derfor 


nødvendig å se på organiseringen av spesialundervisningen. 


Læringsresultater 


Direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


Hurdal kommune har i flere år hatt 100% direkte overgang fra grunnskole til videregående 


opplæring, noe som er et svært høyt tall. Dette kan tyde på god rådgivning og forberedelse av 


elevene på videre skolegang. 


Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


Gjennomsnittlige grunnskolepoeng viser gjennomsnittskarakterene til avgangselevene. Nivået i 
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Hurdal svinger en del fra år til år, men har i 2014 og 2015 ligget høyt, og tendensen over tid er 


stigende, fra et generelt lavere nivå. 


Nasjonale prøver 5. trinn 


 


Kilde: Skoleporten.udir.no 


Prøvene viser læringsutbytte fra 1.-4. trinn. Disse grafene viser hvor hovedtyngden av elevene 


befinner seg. Diamanten i midten er gjennomsnittets mest sannsynlige plassering, og «vingene» til 


diamanten viser hvor gjennomsnittet med 95% sannsynlighet ligger. På 5. trinn foreligger det ikke 


registrerte data for nasjonale prøver i lesing skoleåret 2015-16 på grunn av en feil fra kommunens 


side. Resultatet i engelsk ligger mest sannsynlig under kommunegruppe, fylket og landet, mens 


resultatet i regning i 2015 er om lag på nivå med fylket og landet. Det er imidlertid mest sannsynlig 


variasjon fra 2014 til 2015. 


Nasjonale prøver 8. trinn


 


Kilde: skoleporten.udir.no 
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Resultatene i 8. trinn viser i hovedsak læringsutbyttet på 5.-7. trinn. På 8. trinn er det stabile 


resultater fra 2014 til 2015, som jevnt over er på nivå med landet for øvrig. Resultatene i lesing er 


imidlertid sterke, og det gjenspeiler disse kullenes resultater på 5. trinn.  


Nasjonale prøver 9. trinn 


 


Kilde: skoleporten.udir.no 


Resultatene for 9. trinn viser i hovedsak læringsutbyttet fra 8. trinn. Her er det litt større variasjon 


mellom 2014- og 2015-kullene, men resultatene er i hovedsak på nivå med landet i lesing og regning. 
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Eksamensresultater 


Kilde: skoleporten.udir.no 


Det er ikke eksamen i alle fag hvert år. De siste årene har det vært en positiv utvikling i 


eksamensresultater i engelsk og engelsk fordypning. Samtidig har det vært en negativ utvikling i 
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resultater i matematikk, naturfag og norsk. Dette gjenspeiler seg ikke i utviklingen i 


standpunktkarakterene i disse fagene. Selv om eksamen bare måler en avgrenset del av faget, så 


tilsier dette at det i tillegg til å jobbes med kvalitet på undervisningen og faglig kompetanseheving er 


nødvendig å se nærmere på lærernes vurderingspraksis.  


Andel innbyggere 6-9 år i SFO 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


De siste årene har det vært en klar økning i SFO-deltakelsen i Hurdal, og flere barn deltar nå i SFO 


enn i kommunegruppe. Deltakelsen er lav i lands- og fylkessammenheng.  


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Skolen har begynt å prøve ut kollegaveiledning og skolevandring som veiledningsmetoder. 


 Skolen har utarbeidet og iverksatt rutiner for fraværsoppfølging og bedre vurderingspraksis. 


 Den statlige satsingen Ungdomstrinn i utvikling har blitt gjennomført for hele skolen. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Styring av bemanning og økonomi må gjennomgås, særlig med tanke på organiseringen av 
spesialundervisningen. 


 Læringsresultatene fra 1.-4. trinn er for svake over tid, og det må derfor jobbes særskilt med 
bedret kvalitet på opplæringen på barnetrinnet. 


 Sykefraværet er for høyt, noe som trolig har sammenheng med reduserte ledelsesressurser 
på grunn av sykdom. 
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Haraldvangen leirskole 


Haraldvangen leirskole drives til selvkost – det vil si at refusjoner for undervisning skal dekke 


kommunens kostnader til undervisning, og ansvaret vil i et 2-4-årsperspektiv normalt være 


selvfinansierende.  


Total lærerressurs i 2015 har vært 1,9 årsverk. 


Virksomheten omfatter følgende ansvar i regnskapet: 


 22410 Haraldvangen leirskole 


Nøkkeltall tjenestedata 


Belegg 2015: 1333 elever 


Belegg 2014: 1410 elever 


Belegg 2013: 1500 elever 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Videreført driften på omtrent samme nivå. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Avvikling av driften etter at Haraldvangen avslutter samarbeidet. 
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Hurdal barnehage 


Hurdal barnehage er lokalisert i Rustad.  


Styrer er Heidi Bjørtomt.  


Pedagogisk leder på storbarnsavdeling er Linda Stensland. 


Pedagogisk leder på småbarnsavdeling er Anne-Grethe Sørgård. 


Barnehagen har plass til 26 barn.  


Virksomheten omfatter følgende ansvar i regnskapet: 


 23260 Hurdalsbarnehagen 


Nøkkeltall tjenestedata 


Bemanningstetthet 


 


Kilde: Egne registerdata 


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 
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Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-data 


Kommunestyret har tidligere lagt til grunn at antall barn per årsverk i kommunal barnehage når barn 


0-2 regnes dobbelt bør ligge på 6,25. Antallet har i 2015 svingt rundt dette. KOSTRA-tallene tilsier at 


kommunale barnehager i Hurdal ligger i de øverste 10% av kommunene med tanke på oppholdstimer 


per årsverk i kommunale barnehager. Det må sees bort fra tallet for 2014 i KOSTRA, fordi 


oppholdstimene er telt i én kommunal barnehage, mens årsverkene da inneholder årsverk også fra 


Hulderhaugen barnehage. 


Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal kommune ligger i enhetskostnader per oppholdstime på samme nivå som KOSTRA-gruppe i 


2015. Toppene i 2010 og 2014 henger sammen med omorganiseringer, som gir feil 


beregningsgrunnlag for prisene. Kostnadsveksten over tid er på linje med KOSTRA-gruppe. 
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Økte kostnader for 2015 skyldes i hovedsak høyt sykefravær første halvår. 


 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Ledergruppen har stabilisert og utviklet seg i 2015, og har sterkere fokus på 
aktiv personalledelse med fokus på barns beste. 


 Sykefraværs- og arbeidsmiljøutfordringer fra våren ble løst i løpet av høsten, 
og arbeidsmiljøet oppfattes nå som godt.  


 Barnehagen er populær, med oversøkning.  


Viktigste utfordringer for 2016 


 Digitalisering i barnehagen forutsetter endringskompetanse i personalet, og 
det satses derfor i 2016 på kompetanseutvikling på området.  


 Barnehagen har stramme økonomiske rammer, og er på grunn av en liten 
personalgruppe sårbar ved langvarig sykefravær.  
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Sosialtjenesten (kommunal del av NAV) 


Sosialtjenesten er en del av NAV-kontoret. NAV-leder er statlig ansatt, men halvparten av dennes 


lønn dekkes av kommunen. 


NAV-leder i 2015 har vært May-Kristin Solberg. 


NAV-kontorets kommunale del har 1 årsverk sosionom og 0,5 årsverk økonomisk rådgiver. 


Virksomheten omfatter følgende ansvar i regnskapet: 


 26110 Sosialtjenesten 


Nøkkeltall tjenestedata 


 


Kilde: Egne registerdata 


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 20-66 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Andelen sosialhjelpsmottakere i befolkningen har vært høyere i 2015 enn i 2014, og har vært høyere 


enn normalt. NAV-kontorets analyse er at dette i stor grad henger sammen med økt tilflytning til 


kommunen på grunn av boligprisutviklingen andre steder. Mange undervurderer trolig 


transportkostnadene ved kjøp/leie av bolig i Hurdal. Dette sier imidlertid lite om antallet som til en 


hver tid mottar sosialhjelp. Det er liten dramatikk i disse tallene, siden andre, bakenforliggende tall 


om andelen med sosialhjelp som hovedinntektskilde og stønadslengde viser at de fleste kommer 


raskt ut igjen av sosialhjelpssystemet. 


Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


80-85% av kommunene har høyere andel av sosialhjelpsmottakerne som har dette som viktigste 


inntekt. Tendensen i Hurdal har vært synkende i flere år, og dette tyder på at det er relativt mange av 


sosialhjelpsmottakerne som trenger mer tilfeldig hjelp. Dette henger trolig sammen med at andelen 


med lav inntekt er høyere i Hurdal enn andre, selv om sysselsettingen er høy.  


 


Kilde: Egne registerdata 


0,00%


2,00%


4,00%


Andel unge som har 
mottatt økonomisk 


sosialhjelp 


Andel unge
som har
mottatt
økonomisk
sosialhjelp



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal





Årsrapport 2015                                                     Hurdal kommune    


Side 40 


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Andelen unge (18-24) som mottar økonomisk sosialhjelp er relativt stabil. Stønadslengden er på vei 


ned, og kontoret arbeider systematisk og målrettet med denne gruppen.  


Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Stønadslengden for mottakere 25-66 år har falt raskt, og har fortsatt å falle gjennom 2015. Dette har 


vært et innsatsområde, og bidrar til å sikre at få blir gående lenge på sosialhjelp. Det er en svært 


positiv utvikling.  


 


Kilde: Egne registerdata 


Det er imidlertid grunn til å følge med på utviklingen av antall barnefamilier med økonomisk 


sosialhjelp. Denne andelen har vært stigende gjennom 2015.  


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 NAV-kontoret har oppnådd økt tilgjengelighet for brukerne med endrete åpningstider.  


 Stønadslengden har gått klart ned. Det er høy «turnover» blant sosialhjelpsmottakere. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Økt tilstrømning av brukere til økonomisk rådgivning sammenfalt med sykefravær hos 
veileder. Det er nødvendig å se på tiltak for redusert sårbarhet, og det vil i forbindelse med 
barnefattigdomsprosjektet arbeides med lavterskel forebyggende tiltak. 


 Kontoret hadde store utfordringer med økonomisk kontroll knyttet til kontorkostnader, 
Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp. Nye rutiner er implementert, og må 
vedlikeholdes. 


 De økonomiske rammene er meget stramme, og fordrer ikke bare god budsjettdisiplin, men 
også et godt forebyggende arbeid i samarbeid med andre enheter.  
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Barneverntjenesten 


Barneverntjenesten håndterer saksbehandling av barnevernssaker, utfører hjelpetiltak i familiene og 


driver forebyggende arbeid. Tjenesten er bemannet med 4,8 årsverk barnevernfaglige medarbeidere, 


inkludert barnevernleder, som skal utføre saksbehandling, forebyggende arbeid og tiltaksarbeid, og 


0,5 årsverk merkantil tjeneste. Tjenesten er delvis finansiert gjennom øremerkede statlige tilskudd.  


Barnevernleder i 2015 har vært Hanne Silkebækken. 


Kommunen er tilknyttet interkommunal barnevernvakt for Romerike, gjennom et 


vertskommunesamarbeid hvor Lørenskog er vertskommune. Barnevernvakta håndterer saker som 


oppstår eller meldes utenom ordinær åpningstid.  


Virksomheten omfatter følgende ansvar i regnskapet: 


 26120 Barnevern 


 26121 Kompetansemidler barnevern 


 26122 Kompetansemidler barnevern felles 
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Nøkkeltall tjenestedata 


 


2015 


T3 


2015 


T2 


2015 


T1 


2014T


3 


2014T


2 


2014T


1 


Antall bekymringsmeldinger per type melder 
hittil i år 


      *Barnehage 7 6 5 5 8 5 


*Skole 5 * * 4 * * 


*NAV 4 * * 6 5 * 


*Barneverntjenesten 12 7 5 * * * 


*Psykisk helse, barn, unge, voksne * * * 4 * * 


*Helsestasjon, skolehelsetjeneste * * * * 4 * 


*Asylmottak/UDI * * * * * * 


*Mor/far/foresatte 6 * * * * * 


*Politiet * * * * * * 


*Barnevernvakt * * * * * * 


*Familie for øvrig/privatpersoner * 5 * * * * 


*Lege/sykehus/tannlege * * * * * * 


*Utekontakt/fritidsklubb * * * * * * 


*Andre/kombinasjoner 6 * * 10 5 * 


Antall bekymringsmeldinger per type forhold 
hittil i år 


      *Atferdsavvik hos barnet 4 * * * * 
 *Forholdene i hjemmet/særlige behov 23 8 7 18 11 
 *Omsorgssvikt/mishandling 18 10 6 14 11 
 *Annet * 5 * 10 10 
 Antall bekymringsmeldinger per aldersgruppe 


hittil i år 
      *0-2 9 5 4 4 6 


7 *3-5 11 8 6 12 9 


*6-9 7 4 * 13 12 


8 *10-12 6 * * 5 * 


*13-15 9 * * 6 4 


3 *16-17 5 * * 4 * 


*18-24 * * * * * 
 *=0-3 meldinger 


Antallet meldinger har i 2015 vært noe høyere enn i 2014. Antallet meldinger for de to yngste 


aldersgruppene har økt klart, noe som viser at systematisk satsing på forebyggende arbeid i 


barnehage trolig har vært vellykket. Bortsett fra barneverntjeensten selv, er barnehagene de mest 


aktive melderne. Det har vært en klar økning i meldinger knyttet til omsorgssvikt og mishandling. 


Sammenholdt med informasjon fra tjenesten tyder dette på at det nå kommer inn meldinger på mer 


alvorlige forhold enn tidligere, fordi flere tør å melde. 
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Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Barneverntjenesten i Hurdal er relativt billig i drift, til tross for at den er blant landets best 


bemannete. Dette skyldes i hovedsak tilskuddsmidler, at barneverntjenesten driver tiltaksarbeid selv 


ved hjelpetiltak i familier, og at det er lave kostnader knyttet til barn under barnevernets omsorg 


sammenlignet med andre kommuner. Økningen fra 2014 til 2015 henger sammen med flere 


omsorgsovertakelser. 


Barn med melding i forhold til antall innbyggere 0-17 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Andelen barn med melding er særdeles høy i Hurdal – mer enn 95% av kommunene.  


Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Andelen barn med tiltak er høy i Hurdal, og er blant den øverste femtedelen av kommunene. 


Samtidig er det en ønsket utvikling og prioritering at antallet meldinger skal være høyt, samtidig som 


behovet for barnevernstjenester over tid helst bør minske. Forutsatt at undersøkelsesfasen gjøres 


skikkelig, er det en riktig utvikling vi ser i statistikken, hvor andelen med tiltak synker, samtidig som 


andelen med meldinger er stabilt høy.  


Andelen barn med omsorgsovertakelser utgjør 1,9% av innbyggerne 0-17 år. Dette er noe over 


landsgjennomsnittet, og litt over medianen.  


Andel undersøkelser som førte til tiltak 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Det er viktig at barneverntjenesten ikke griper inn unødig, samtidig som dårlige omsorgsforhold må 


avdekkes og gjøres noe med. At andelen undersøkelser som går til tiltak har sunket over tid, og nå 


holder et nivå på linje med de laveste 10 % av kommunene, er derfor positivt, når det samtidig 


kommer mange meldinger og andelen meldinger som ender med undersøkelser er nesten 90%. Det 


betyr at barneverntjenesten i liten grad henlegger meldinger uten å gå inn i sakene. 


Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal ligger blant de 10 % av kommunene som klarer å holde lovens saksbehandlingsfrister i alle 


saker. Dette var oppnådd for første gang i 2015.  


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Barneverntjenesten driver en tjeneste av høy kvalitet og med lave enhetskostnader i tiltak, 
hvor det i stor grad er slik at de som trenger hjelp får hjelp til rett tid og i rett omfang.  


 Barneverntjenesten har gjennomført et omfattende forebyggende arbeid i barnehager og 
skole, og har også nådd ut med informasjon til tjenester med lavt antall 
bekymringsmeldinger, som for eksempel fastlegene. 


 Antallet meldinger på barn i førskolealder har hatt en markant økning de siste årene. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Tjenesten har i 2015 hatt høyt sykefravær på grunn av forhold utenfor arbeidsplassen, og har 
derfor måttet nedprioritere enkelte forebyggende aktiviteter. 


 Det er et dokumentasjonsetterslep i enkelte saker, og andelen tiltakssaker med tiltaksplan er 
for lav. 


 Økningen i familievoldssaker viser ikke bare at flere meldinger, men at det er behov for økt 
forebyggende innsats rettet mot dette området. 


  



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal





Årsrapport 2015                                                     Hurdal kommune    


Side 47 


Budsjett og regnskap HA2 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger -2 017  -2 004  13  0,6 % 


Andre salgs- og leieinntekter -45  -25  20  82,9 % 


Overføringer med krav til motytelser -10 449  -12 304  -1 855  -15,1 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer -18  -513  -495  -96,4 % 


Andre overføringer 0  0  0    


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter -12  -12  0  0,0 % 


Sum inntekter -12 542  -14 859  -2 317  -15,6 % 


          


Lønnsutgifter 32 403  31 488  -915  -2,9 % 


Sosiale utgifter 9 597  9 903  306  3,1 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 5 647  4 905  -742  -15,1 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 21 230  20 826  -404  -1,9 % 


Overføringer 3 010  6 881  3 871  56,3 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter 0  0  0    


Finansutgifter 1  0  -0  -119,6 % 


Sum utgifter 71 888  74 004  2 116  2,9 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat 59 346  59 145  -201  -0,3 % 


          


Bruk av avsetninger -343  -261  82  31,4 % 


Avsetninger 197  0  -197    


          


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 59 200  58 884  -316  -0,5 % 
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Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


21000 SEKTOR LEVEKÅR - ADMINISTRASJON 1 116  1 057  -59  -5,6 % 


21001 MELLOMLEDEROPPLÆRING 0  10  10  100,0 % 


22100 FELLESUTGIFTER OPPVEKST 2 236  2 241  5  0,2 % 


22101 VIDEREUTDANNING AV LÆRERE 45  508  463  91,2 % 


22102 LEIRSKOLEOPPLÆRING 58  57  -1  -1,5 % 


22120 PPT OG SPESIALUNDERVISNING 1 252  1 317  65  4,9 % 


22140 VOKSENOPPLÆRING -89  83  172  207,3 % 


22150 INNFØRINGSKLASSER 108  140  32  22,8 % 


22230 SFO 431  359  -71  -19,8 % 


22410 HARALDVANGEN LEIRSKOLE 1  -3  -4  -125,5 % 


22500 HURDAL SKOLE- OG KULTURSENTER 25 383  25 129  -253  -1,0 % 


22501 ELEVKANTINE 0  0  0    


22502 ELEVRÅD 0  0  0    


23100 FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGER 16 982  17 217  235  1,4 % 


23101 KOMPETANSEMIDLER BARNEHAGE 0  0  0    


23260 HURDAL BARNEHAGE 3 072  2 995  -77  -2,6 % 


24200 MUSIKK- OG KULTURSKOLE 607  611  4  0,7 % 


26110 SOSIALTJENESTEN 4 197  3 336  -861  -25,8 % 


26111 BARNEFATTIGDOM 0  48  48  100,0 % 


26120 BARNEVERN 3 802  3 778  -24  -0,6 % 


26121 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN 0  0  0    


26122 KOMPETANSEMIDLER BARNEVERN FELLES 0  0  0    


Sum HA 2 59 200  58 884  -316  -0,5 % 


Kommentar og forklaringer 


 


Sektor for levekår har innen oppvekstområdet i det store og hele arbeidet innenfor rammene. Det 


har imidlertid vært lavere inntekter enn budsjettert, og innenfor sosialtjenesten har kontrollen ikke 


vært tilfredsstillende. Skole og barnehage har hatt merforbruk knyttet til høyt sykefravær i 2015. I 


tillegg har det vært flere barn i barnehage i 2015 enn budsjettert, og flere omsorgsovertakelser i 


barnevernet enn forutsatt i vedtatt budsjett. Dette har bidratt til relativt store avvik fra opprinnelig 


vedtatt budsjett.  


Nye rutiner er iverksatt i NAV for bedret økonomisk kontroll. Sykefraværet i barnehage er under 


bedring, og det vurderes iverksatt et sykefraværsprosjekt på Hurdal skole og kultursenter dersom 


ikke forholdene bedres etter tilsetting av ny rektor. 


Ansvar som er regnskapsført i 0 er i hovedsak tilskuddsfinansierte eller inneholder kostnader som 


skal holdes atskilt fra øvrig regnskap. 
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Helse og omsorg (HA3 og HA4) 
For virksomhet helse og omsorg omtales først noen sentrale temaer om driften i 2015, før det 


presenteres nøkkeltall/tjenestedata. 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Omorganisering til en mer robust lederstruktur, herunder med rekruttering av nye ledere, 
har blitt gjennomført.  


 Nye styringssystemer for bemanning og økonomi har blitt etablert, herunder med innføring 
av nye og forbedrete bemanningsplaner.  


 For gruppen på 80 år og over ser det ut til at vridningen fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert omsorg er i gang, knyttet til endret tildelingspraksis for sykehjemsplass. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Styringsutfordringer gjennom 2015 har bidratt til at tjenesteomlegging til mer hjemmebasert 
omsorg har blitt delvis utsatt. Det har imidlertid blitt lagt et grunnlag i 2015 for satsing på 
hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som dermed kan fases inn i 2016. 


 Det er nødvendig med etablering av bedre internkontrollsystemer i helse og omsorg. Nytt 
avvikssystem og rapporteringssystemer for bemanningsstyring ble innført i 2015, men i 2016 
må det innføres styringskort, årshjul, internkontrollrutiner og bedrete rutiner for 
tjenestetildeling. 


 Det er nødvendig med en fornyet gjennomgang av hvordan kjøkken- og vaskeritjenester på 
Helsetunet er organisert, omfang og organisering av legetjenesten og organisering av 
tjenester til funksjonshemmede. Dette er kostnadskrevende tjenester med utfordringer 
innen styring og/eller ressursbruk, og i løpet av 2016 bør slike gjennomganger startes opp 
med sikte på implementering i 2017. 


 


Alle ansvar under hovedansvar 3 og 4 inngår i virksomheten. Unntaket er ansvar 31000, 


Felleskostnader helse og omsorg, og 31500 Gaver, som i 2015 har ligget til sektorleder.  


 


Ledelsessituasjon 


Det har vært store utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i 2015. I stor grad henger disse 


sammen med vakanser og fravær i sentrale lederstillinger, kombinert med sårbarhet på grunn av 


svake rutiner og lite kontinuitet. Det har i perioder bare vært én til to personer i lederstillinger, 


foruten sektorleder, i et tjenesteområde med 131 ansatte. For å redusere sårbarhet og sikre mer 


tyngde innenfor økonomi og administrasjon ble tjenestenes ledelse omorganisert i 2015 i forbindelse 


med nyrekruttering. 


Omorganiseringen til én virksomhet har bidratt til redusert sårbarhet på ledelsessiden innen helse- 


og omsorgstjenestene, og har samtidig bidratt til noe spesialisering av lederfunksjonene, ved at 


virksomhetsleder har et sterkere økonomisk og administrativt fokus, mens avdelingslederne har et 


sterkere faglig og personalmessig fokus. Omorganiseringen var i seg selv kostnadsnøytral.  


Helse og omsorg i Hurdal kommune ble 01.05.15 opprettet som én virksomhet i Hurdal kommune, 


som håndterer alle tjenester til funksjonshemmede, alle pleie- og omsorgstjenester, kjøkken- og 


vaskeridrift på Hurdal helsetun (til og med sommeren 2015 også renhold), samt lege-, fysio- og 
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ergoterapitjenester. Fram til dette var pleie og omsorg og kommunale helsetjenester to separate 


virksomheter. 


Fra 01.01.15 ble det opprettet stilling som nestleder for sektor levekår, med et særlig ansvar for 


oppfølging av helsetjenestene.  


Nestleder for sektor levekår har i 2015 vært Hilde Kristin Sæves (i permisjon fra mai 2015 og ut året).  


På sektornivå er også kommuneoverlegestillingen. Hurdal kommune har felles kommuneoverlege 


med Gjerdrum, som har personalansvaret. Hurdal finansierer 40% av stillingen. Kommuneoverlege i 


2015 har vært Anne Stine Garnes. 


Fram til og med 30.04.15 var virksomhetslederstilling for pleie og omsorg vakant. Virksomhet pleie og 


omsorg hadde to avdelingsledere, og stillingen som avdelingsleder 2 var også vakant omtrent i 


samme periode. Avdelingsleder 1, Gina Christine Tverberg, fungerte som virksomhetsleder i perioden 


01.01.15-30.04.15. 


Fra 01.01.15-30.04.15 var virksomhetsleder for kommunale helsetjenester Anne Holter. 


Fra og med 01.05.15 har virksomhetsleder for helse og omsorg vært Trond Berge. 


Avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester har vært Ståle Zachariassen. 


Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester har vært Gina Christine Tverberg. 


Avdelingsleder for kommunale helsetjenester har vært Anne Holter. 


Kjøkkensjef var fra 01.01.15-16.03.15 Randi Stenseth. Stillingen har vært lyst ut to ganger, men er 


fortsatt vakant ved utgangen av 2015. 


Virksomhet for pleie og omsorg, og deretter virksomhet for helse og omsorg har vært satt opp med 1 


årsverk sekretærstilling gjennom hele året. Før sekretær gikk av med pensjon ble det lyst ut etter 


helse- og omsorgskonsulent for å få høgskolekompetanse i stillingen, og det var oppstart for ny 


konsulent 01.01.16. 


Omstillingsprosjekt og kommunestyrets budsjettvedtak 


Det ble i budsjett 2015 forutsatt gjennomført følgende omstillingsprosesser: 


 Omdisponering av sykehjemsplasser til trygghetsavdeling / omsorgshotell og opprettelse av 
vikarpool (-1.300.000,-) Kommunestyret vedtok i denne forbindelse det følgende: «Det 
understrekes, jf. også rådmannens kommentarer til dette punktet, at det må legges opp til en 
mest mulig fleksibel organisering, og at totalt antall plasser må disponeres ut fra behovet til 
enhver tid. Det bør derfor ikke fastsettes noe antall for hva som er sykehjemsplasser mv.» 


 Omstilling av hele helse- og omsorgstilbudet (-500.000,-) 


 Vedtaksgjennomgang med krav om 5 % kostnadsreduksjon (-290.000,-) 


 Innføring av serviceavtaler for omsorgsboliger (-100.000,-) 
 


Det var varslet at effekten av tiltakene i 2015 var svært usikker, og at det ikke kunne påregnes at det 


ville være mulig å hente ut effekt innen 2016. 
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Trygghetsavdeling/omsorgshotell og vikarpool 


Det ble innført en mer restriktiv praksis på tildeling av sykehjemsplasser tidlig i året, ved at det ble 


innskjerpet at tildeling kun skulle skje dersom dette var eneste forsvarlige tilbud til pasienten. Dette 


har medført at det i perioden var noe ledig kapasitet på langtidsplasser. Imidlertid var det på grunn 


av ledelsessituasjonen ikke mulig å gjennomføre noen ytterligere omstillingsprosess med nye 


bemanningsplaner før ny ledelse var på plass. Da varslet merforbruk innen helse og omsorg ble 


tallfestet høsten 2015 (se mer om dette under regnskapskommentarer) var det nødvendig å 


prioritere tiltak som kunne redusere dette, og det ble derfor ikke arbeidet mer med oppfølging av 


omlegging til trygghetsavdeling.  


Omstilling av hele helse- og omsorgstilbudet 


Det ble utarbeidet en prosjektbeskrivelse og vedtatt en prosjektstruktur for et omstillingsprosjekt 


som skulle samle omstillingstiltak, tidligere vedtatte kommunestyresaker med manglende 


iverksetting og kompetansetiltak i ett felles prosjekt, som det også ble søkt midler til. Flere eksterne 


samarbeidspartnere sa seg villige til å bidra i prosjektet. Imidlertid ble prosjektet lagt på is for å 


prioritere bemannings- og økonomistyring høsten 2015. Det ble innvilget tilskudd til plansmie for 


helse og omsorg, og det er innvilget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus at midlene i stedet kan 


benyttes i 2015.  


Enkelte av tiltakene (satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, flere kompetansetiltak) 


har blitt fulgt opp utenfor rammene av omstillingsprosjektet. 


Vedtaksgjennomgang 


Det ble gjennomført informasjonsmøter og sendt ut informasjonsskriv til alle berørte våren 2015. En 


kartlegging av eksisterende vedtak ble gjennomført våren 2015, og viste store avvik mellom utført 


tjeneste og vedtak, og en rekke kvalitetsmangler i både prosess og form. Det ble derfor besluttet å 


gjennomføre kartleggingsbesøk hos brukere og utarbeide nye vedtak. På grunn av 


ledelsessituasjonen våren 2015 og omprioriteringene høsten 2015 ble dette arbeidet utsatt, og det 


har bare blitt gjennomført kartleggingsbesøk ved behov for ny/mer informasjon. Nye vedtak 


forventes ferdigstilt våren 2016. 


Innføring av serviceavtaler 


Serviceavtaler har blitt innført, og det har blitt lagt restriksjoner på at man må ha serviceavtale for å 


motta enkelte tjenester. Omleggingen skapte en del støy, og det er få som har tegnet andre 


serviceavtaler enn på måltider. Imidlertid har det bidratt til å redusere omfanget av gratistjenester. 


Husleiegjennomgang i omsorgsboliger 


Gebyrregulativet for 2015 medførte en økning utover vanlig prisstigning for omsorgsleiligheter. Ved 


iverksettingen kom det fram at husleiereguleringer for eksisterende beboere over tid ikke hadde 


fulgt husleielovens regler. Det ble derfor gjort en gjennomgang av husleiesatsene siden 01.01.2012, 


og denne viste at de fleste beboere hadde betalt for mye i husleie. Dette ble tilbakebetalt med 


renter, i tråd med husleielovens regler, og nye rutiner for husleiejusteringer ble innført. For tidligere 


beboere ble denne gjennomgangen sluttført først i 2016. 
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Sykefraværsoppfølging 


Som det framgår av fremstillingen tidligere i denne årsmeldingen, har sykefraværet i helse og omsorg 


vært svært høyt gjennom 2015. Dette er ikke overraskende, gitt ledelsessituasjonen, men det har like 


fullt vært nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. Personalavdelingen har bistått med oppfølging av 


langtidssykmeldte. I tillegg har det i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter blitt gjennomført en serie 


personalmøter i institusjon og hjemmetjenester for å utvikle sykefraværsforebyggende tiltak.  


Nøkkeltall tjenestedata 


Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal kommune er blant den tredjedelen av kommunene som bruker høyest andel av budsjettene 


på pleie og omsorg. Imidlertid har pleie og omsorg ikke utgjort en så lav andel av kommunens 


budsjett, i hvert fall siden 2009. Reduksjonen er også raskere i Hurdal enn i de fleste andre 


kommuner. 


Netto driftsutgifter institusjon i prosent av pleie og omsorg 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Hurdal har imidlertid en svært høy andel av sine kostnader knyttet til institusjonsdrift (sykehjem) – 


bare om lag 20% av kommunene bruker så mye av pleie- og omsorgsbudsjettet på institusjonsdrift, 


og andelen har vært stabilt høy over tid, samtidig som den i de fleste andre kommuner har sunket 


klart.  


Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal kommune bruker på den annen side mindre per innbygger 80 år og over på pleie og omsorg 


enn mange andre kommuner – om lag 60% av kommunene bruker mer. Hurdal ligger dog på snittet i 


sin kommunegruppe. Bildet når kostnadene fordeles på innbyggere 67 år og over avviker ikke mye 


fra dette. Kostnadene har imidlertid vokst kraftig de senere år, og raskere i Hurdal enn andre 


kommuner. 
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Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester 


 


 Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Til en viss grad skyldes nok resultatet i de to foregående oversiktene at den eldre befolkningen i 


Hurdal har vært relativt frisk. Når det gjelder kostnader per mottaker av tjenester (hjemmetjenester 


og sykehjem) har kostnadene ikke vokst like kraftig, og har sunket svakt fra 2014 til 2015. Imidlertid 


har kostnadene i resten av landet sunket mer. Hurdal ligger nå litt under medianen (midten) her. 


De relativt lave kostnadene i Hurdal har nok til en viss grad sammenheng med at utdanningsnivået 


blant personalet er lavere enn mange andre kommuner har. De sist tilgjengelige tallene for dette (fra 


2013) viste at Hurdal hadde en mye lavere andel høyskoleutdannet personell enn andre. Dette 


medfører også et lavere lønnsnivå. 


Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 0-66 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal har en høy andel unge hjemmetjenestemottakere – høyere enn om lag 70% av kommunene. 


Andelen har vært stabil siden 2013, men ligger trolig på et for høyt nivå. 
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Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 67-79 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


For gruppen yngre eldre har Hurdal de siste par årene hatt en kraftig nedgang i andelen som mottar 


hjemmetjenester. Dette innebærer at Hurdal nå ligger like under mediannivået, og slik sett har en 


ganske normal profil på denne delen av tjenestene.  


Mottakere av hjemmetjenester per 1000 innbyggere 80 år og over 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Hurdal har svært få mottakere av hjemmetjenester i den eldste aldersgruppen – mer enn 75% av 


kommunene har flere hjemmetjenestemottakere i denne aldersgruppen. Samtidig har andelen økt i 


2015, samtidig som andelen i institusjon har sunket (se under). 


Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal har tidligere år hatt en svært høy andel av befolkningen 80+ som institusjonsbeboere. I 2015 


har Hurdal kommet ned mot et nivå på linje med resten av landet.  


Legetime per uke per beboer i institusjon 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 
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Hurdal kommune har bedre tilgang på lege i institusjon enn 75% av norske kommuner. Andelen 


fysioterapitimer er til gjengjeld svært lav, men her er det trolig rapporteringsfeil i KOSTRA, slik at 


disse tallene ikke gjengis nå. 


Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal kommune har lavere kostnader per oppholdsdøgn i institusjon enn flertallet av norske 


kommuner. Dette er i hovedsak knyttet til utdanningsnivå. Økte kostnader i 2015 er i hovedsak 


knyttet til lavere belegg, uten at dette har medført lavere bemanning. Per plass er imidlertid 


kostnadene høyere enn for landet.  
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Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Mer enn 90% av norske kommuner har høyere kostnader per innbygger til helsetjenester rettet mot 


barn og unge.  


Legeårsverk per 10000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal har samtidig høyere legedekning enn nesten 75% av norske kommuner.  
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Fysioterapiårsverk per 10000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Fysioterapeutdekningen i Hurdal er lavere enn i 90% av norske kommuner. 


Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Hurdal har med 120% som får hjemmebesøk høyere andel hjemmebesøk enn 95% av norske 


kommuner. Oppgaven er forskriftsfestet. 
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Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


100% av barn i Hurdal har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder – mer enn i 2/3 av norske 


kommuner. 


Gjennomsnittlig listelengde for fastleger 


 


Kilde: SSB – foreløpige KOSTRA-tall 


Fastlegene i Hurdal har svært god kapasitet. Bare i om lag 15% av norske kommuner er listelengdene 


kortere.  
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Budsjett og regnskap HA3 og HA4 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe  


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger -4 291  -4 247  44  1,0 % 


Andre salgs- og leieinntekter -728  -751  -22  -2,9 % 


Overføringer med krav til motytelser -12 555  -11 336  1 220  10,8 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer -1 243  -1 745  -502  -28,8 % 


Andre overføringer -92  0  92    


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter -34  0  34    


Sum inntekter -18 944  -18 078  866  4,8 % 


          


Lønnsutgifter 45 763  43 105  -2 658  -6,2 % 


Sosiale utgifter 14 497  14 827  329  2,2 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 6 094  6 333  239  3,8 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 7 551  6 681  -870  -13,0 % 


Overføringer 1 023  598  -424  -71,0 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter -39  -45  -6  -13,9 % 


Finansutgifter 0  0  0    


Sum utgifter 74 890  71 499  -3 390  -4,7 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat 55 946  53 421  -2 525  -4,7 % 


          


Bruk av avsetninger -899  -1 040  -140  -13,5 % 


Avsetninger 1 572  783  -789  -100,7 % 


          


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 56 618  53 165  -3 453  -6,5 % 


Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


31000 HELSE OG OMSORG FELLESKOSTNADER 2 621  2 416  -205  -8,5 % 


31001 KOMPETANSEMIDLER HELSE 0  0  0    


31002 ELDRERÅDET 89  75  -14  -19,2 % 


31500 GAVER 0  0  0    


32000 KJØKKEN HELSETUNET 4 631  4 387  -244  -5,6 % 


34000 SYKEPLEIE 7 259  6 957  -302  -4,3 % 


35000 SYKEHJEM 11 429  10 551  -878  -8,3 % 
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35100 SKJERMET ENHET 3 477  3 225  -252  -7,8 % 


35101 DAGSENTER 0  0  0    


36100 LEGETJENESTE 3 953  3 889  -65  -1,7 % 


36400 FYSIOTERAPITJENESTE 748  710  -38  -5,3 % 


36500 ERGOTERAPITJENESTE 319  326  7  2,0 % 


42100 HJEMMESYKEPLEIE 7 245  6 297  -948  -15,1 % 


42101 BARNETEAM 1 431  1 052  -379  -36,1 % 


42200 HJEMMEHJELP 611  611  0  0,0 % 


44000 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE 3 123  3 187  64  2,0 % 


44100 BOTILBUD FUNKSJONSHEMMEDE 4 459  4 724  265  5,6 % 


44200 OPPFØLGING FUNKSJONSHEMMEDE 1 565  1 100  -465  -42,3 % 


45200 HELSESTASJONEN 1 019  1 114  95  8,5 % 


45300 RUS OG PSYKISK HELSEVERN 2 640  2 546  -93  -3,7 % 


45301 DAGSENTER PSYKISK HELSE/RUS 0  0  0    


45302 RUSARBEID 0  0  0    


Sum HA 3/4 56 618  53 165  -3 453  -6,5 % 


Kommentar og forklaringer 


Ved budsjettrevidering 2. tertial 2015 ble budsjettet for helse og omsorg betydelig oppjustert, og det 


ble straks iverksatt tiltak for å avverge ytterligere merforbruk. I all hovedsak var det viktigste tiltaket 


en full gjennomgang av bemannings- og økonomistyring, fulgt opp av innføring av nye 


styringssystemer for bemanning og økonomi og nye bemanningsplaner.  


Imidlertid lot det seg ikke gjøre å gjennomføre de lov- og avtalefestede drøftingsprosessene og 


utarbeide nye bemanningsplaner i tide til at innsparingseffekt ville vise seg i 2015. Man fikk en effekt 


på redusert bruk av bemanning ved sykefravær allerede i november 2015, men full innsparingseffekt 


var ikke realiserbart før 2016. I tillegg fortsatte sykefraværet på et høyt nivå. 


Merforbruket på HA 3/4 er derfor i all hovedsak knyttet til lønnskostnader, både fastlønn, vikarer, 


ekstrahjelp og overtidslønn, på følgende ansvar: 


 32000 Kjøkken helsetunet (tidl. serviceteam) 


 34000 Sykepleie 


 35000 Sykehjem 


 42100 Hjemmesykepleie 


 42101 Barneteam 


 44100 Botilbud funksjonshemmede 


 44200 Oppfølging funksjonshemmede 
I tillegg har det i noen grad blitt kjøpt eksterne plasser på ansvar 35000, knyttet til brukere med en 


problematikk det i liten grad har vært kompetanse til å håndtere i egen tjeneste. 


Det har også påløpt kostnader tidligere i året som først ble fakturert etter at budsjettrevidering for 2. 


tertial var gjennomført.  


Det er i dag langt bedre kostnadskontroll i helse- og omsorgstjenestene, og nye bemanningsplaner er 


innført. Det er derfor grunn til å vente effekt i 2016 av de tiltak som ble innført høsten 2015.  
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Sektor Eiendom og drift 
Eiendom og drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift og vedlikehold av 


kommunale veger, produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløp og innsamling 


av husholdningsavfall. På avdelingen arbeider 18 personer i 13,54 stillinger. Ved omorganisering ble 


renhold flyttet fra levekår til eiendom og drift. 


 


Vann, avløp og renovasjon – selvkost (HA5) 
Dette kapitlet tar for seg drift under HA5. i tillegg omtales de viktigste investeringsprosjektene som 


regnskapsmessig ligger under HA8. 


Vann 


Det kommunale vannverket har 954 abonnenter som tilsvarer ca. 80 % av kommunens innbyggere. 


Det ble produsert ca. 380 000 m³ vann og da. solgt ca. 130 000 m³.  Dvs. at tross tiltak er det fortsatt 


ca. 65 % lekkasje. 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


I 2015 ble det gjennomført ganske omfattende lekkasjesøk i Rustad. Det viser seg at der er det en del 


gamle ledninger som er tatt ur bruk, men ikke blendet, og finnes ikke på kart.   


Foruten lekkasjesøk ble det gjennomført en del restaurerings- og vedlikeholds tiltak som utskifting av 


filter i vannrenseanlegget, opprustning av overvåknings instrumenter, utskifting av kum på 


hovedledning i Klokkermoen og reparasjon av ledningsbrudd som skjedde totalt syv ganger. 


Viktigste utfordringer for 2016 


Største utfordring  er den enorme lekkasjen på ledningsnettet. Det må også gjøres innsats i å 


kontrollere at alt forbruk er registrert. 


Avløp 


Innsamling og rensing av avløp fra de 443 eiendommer som er tilkoblede det kommunale 


avløpsnettet og innsamling av slam i fra ca. 750 av ca. 930 septiktanker per år. 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


I 2015 ble pumpestasjonen ved Hurdalssjøen Hotell skiftet ut og pumpehuset restaurert. 


Pumpestasjonen og pumpehuset ved Kirka ble høyd opp for å unngå oversvømming hver høst. 


Forberedelser for ombygging / utbygging av avløpsrenseanlegget startet med forprosjektering og 


arbeider med Hovedplan vann og avløp. Som før gikk driften av avløpsrenseanlegget bra er alle krav i 


utslippstillatelsen overholdt med god margin. 


Viktigste utfordringer for 2016 


Hoved oppgavene i 2016 blir tiltak for å unngå fremmedvann i avløpsnettet, utskifting av 


pumpestasjoner ved Haraldvangen og Kirka. Og oppstart ombygging av avløpsrenseanlegget. 


Renovasjon 


Renovasjon, innsamling av husholdnings- og hytteavfall fra 1734 abonnenter. Iht. statlig direktive 


måtte alle bedrifter ut av den kommunale renovasjonsordningen. Noe som førte til at renovasjons 


kostnader for kommunale bygg økte fra ca. 150’ per år til ca. 300’ per år. 



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal





Årsrapport 2015                                                     Hurdal kommune    


Side 64 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


Satsningen på kildesortering i hytteområder tidligere år har ført til reduksjon av restavfall fra ca. 200 


tonn per åer til ca. 50 tonn per år.  


Mobil gjenvinningsstasjon ble etablert, som tidligere år, ei uka vår og høst og ble godt mottatt av 


brukerne. 


Viktigste utfordringer for 2016 


Det må vurderes i samråd med ØRAS om flytting av ansvar for innsamling av avfall, bortsett fra 


fakturering, fra kommunen til ØRAS kan eventuelt føre til besparelse for abonnentene. 


Budsjett og regnskap HA5 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger 0  0  0    


Andre salgs- og leieinntekter -12 349  -12 583  -233  -1,9 % 


Overføringer med krav til motytelser -326  -1 269  -942  -74,3 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer 0  0  0    


Andre overføringer 0  0  0    


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter 0  0  0    


Sum inntekter -12 676  -13 851  -1 176  -8,5 % 


          


Lønnsutgifter 2 783  2 157  -626  -29,0 % 


Sosiale utgifter 834  708  -126  -17,9 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 1 584  1 887  303  16,1 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 4 878  5 090  212  4,2 % 


Overføringer 8  666  657  98,8 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter 0  0  0    


Finansutgifter 0  0  0    


Sum utgifter 10 087  10 508  420  4,0 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat -2 588  -3 343  -755  -22,6 % 


          


Bruk av avsetninger -356  -404  -48  -11,9 % 


Avsetninger 0  0  0    


          


Regnskapsmessig mer-/mindre forbruk -2 944  -3 747  -803  -21,4 % 
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Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


51000 VAR SELVKOST FELLESKOSTNADER 587  477  -111  -23,3 % 


52310 VANN -2 069  -2 586  -517  -20,0 % 


52410 AVLØP -1 009  -1 266  -257  -20,3 % 


52510 RENOVASJON -393  -311  82  26,4 % 


53110 FOREBYGGENDE BRANNVERN/FEIING -60  -60  -0  -0,3 % 


Sum HA 5 -2 944  -3 747  -803  -21,4 % 


Kommentar og forklaringer 


Største delen av avviket skyldes lavere inntekter grunnet færre tilkoblinger enn antatt i budsjett.  
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Kommunale bygg og samferdsel (HA7) 
Dette kapitlet tar for seg drift under HA7. I tillegg omtales de viktigste investeringsprosjektene 


knyttet til kommunale bygg og samferdsel. Disse investeringene ligger regnskapsmessig under HA8 


og i investeringsregnskapet. Det samme gjelder salg av eiendommer. 


 


Kommunale bygg 


De største prosjektene innen kommunale bygg i 2015 var ombygging av tidligere kafé lokaler til 


Aktivitetshus, delvis ombygging/restaurering av rådhuset, utskifting av ventilasjon på eldste delen av 


Helsetunet. Av øvrige prosjekter i 2015 kan følgende nevnes; montering av ladestasjoner ved 


rådhuset, skolen og Helsetunet, nytt lyd og lysanlegg i allrom og auditorium i Hurdal skole og 


kultursenter, innkjøp av gulvbelegg til idrettshallen og utvidelse av parkering ved Helsetunet. 


Samferdsel 


I 2015 ble det reasfaltert ca. 1250 m i Prestegårdshagen og vegen inn mot tidligere Strømmen skole.  


I tillegg ble deler av Rognstadvegen ombygget på grunn av telehiv.    


Budsjett og regnskap HA7 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger 0  0  0    


Andre salgs- og leieinntekter -3 347  -3 256  91  2,8 % 


Overføringer med krav til motytelser -1 987  -1 944  43  2,2 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer 0  0  0    


Andre overføringer 0  0  0    


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter 0  0  0    


Sum inntekter -5 334  -5 200  134  2,6 % 


          


Lønnsutgifter 2 661  2 768  108  3,9 % 
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Sosiale utgifter 822  913  90  9,9 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 5 827  5 295  -532  -10,0 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 2 650  2 559  -91  -3,6 % 


Overføringer 1 569  1 311  -258  -19,7 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter 0  0  0    


Finansutgifter 0  0  0    


Sum utgifter 13 529  12 846  -683  -5,3 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat 8 195  7 646  -549  -7,2 % 


          


Bruk av avsetninger 0  0  0    


Avsetninger 0  0  0    


          


Regnskapsmessig mer-/mindre forbruk 8 195  7 646  -549  -7,2 % 


Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


71100 EIENDOM OG DRIFT FELLESKOSTNADER 240  358  117  32,8 % 


74100 BYGNINGER/ANLEGG 3 487  3 141  -345  -11,0 % 


74300 RENHOLD BYGG 1 253  812  -441  -54,2 % 


75100 SAMFERDSEL 1 120  1 241  121  9,8 % 


76100 BRANNVESEN/BEREDSKAP 2 096  2 094  -1  -0,1 % 


Sum HA 7 8 195  7 646  -549  -7,2 % 


Kommentar og forklaringer 


Mindre forbruk på 71100 kan ses sammen med merforbruk på 51000, totalt sett iht. budsjett. 


Avvik på 74100 skyldes høyere kostnader for vedlikehold og pålagte service avtaler, ca. 350’ og 140’. 


I budsjett for renhold er det lagt inn kostnader for tredje tertial, men i regnskap er tatt med renhold 


på administrasjons lokaler for hele året. 


Mindre forbruk på 75100 er grunnet at tilskudd private veger 2015 er betalt i februar 2016. 
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Sektor plan og utvikling (HA6) 
Sektor for plan og utvikling ivaretar ansvar og oppgaver innen overordnet planlegging/ beredskap, 


arealplanlegging, forvaltning av en rekke lover og tilrettelegging/aktiviteter innen kultur og friluftsliv. 


Sektorens virksomhet har stor kontaktflate utad og yter tjenester/service til innbyggere, 


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


Planarbeid 


Planprosess for revisjon av kommuneplanen er igangsatt i 2015 ved formell varsling og at grunneiere, 


utbyggere og andre er gitt mulighet for å komme med innspill til planarbeidet. Videre arbeid skjer i 


2016. 


 


Til videre behandling og høring i 2016 er det dessuten utarbeidet forslag til planstrategi for Hurdal 


kommune 2016-2019, samt forslag til følgende kommunedelplaner: 


-Bolig- og eiendomsplan for Hurdal kommune 2016 – 2020 


-Hovedplan for vann og avløp 2015-2015 


Arbeidet med en plan for Hurdal sentrum er videreført gjennom et hovedprosjekt i 2015. Hovedmål 


for prosjektet er å etablere en Bærekraftig Urban Landsby. I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt 


der det ble gjennomført en åpen prosess med god anledning til medvirkning fra innbyggere, 


næringsliv, grunneiere og utbyggere. Viktige aktiviteter var idedugnader, plansmie og andre åpne 


møter. Med grunnlag i forprosjektrapporten fra desember 2014 er hovedprosjektet igangsatt i 


februar 2015. Hovedprosjektet innebærer utarbeidelse av en områdereguleringsplan - bestående av 


planbeskrivelse (inkludert risiko- og sårbarhetsanalyse), plankart og planbestemmelser.  Arbeidet i 


2015 har bestått av åpne møter, miniplansmie, møte med grunneiere, prosjektmøter og arbeid med 


plangrunnlag og plandokument. Planarbeidet er blitt noe forsinket i forhold til opprinnelig 


framtidsplan, men det ser likevel ut til at områdeplanen kan bli vedtatt i løpet av 2016. Gjennom 


hovedprosjektet er det også utført en del arbeid som er direkte knyttet til en detaljregulering av et 


indre sentrum. 


 


Som en oppfølging av kommunedelplan Østgreina (vedtatt av kommunestyret 29.10.2014) er det fra 


Hurdal Skisenter AS varslet at detaljregulering av delområde er igangsatt. 


 


Detaljreguleringsplan for de neste boligtunene i Hurdal økolandsby har vært til 1.gangs behandling i 


2015 og ble endelig vedtatt i februar 2016. 


Utbygging 


I Hurdal økolandsby er infrastrukturen for «Boligtun 1» på plass og det er ferdigstilt ca. 60 


boenheter, av totalt 71 som er planlagt og solgt i boligtun 1. Boligene er økologiske typehus – kalt 


Aktivhus, som er særskilt utviklet gjennom økolandsbyprosjektet. Prosjektering og planlegging av 


neste boligtun starter i 2016. Videre har Hurdal Økolandsby gjennomført bruksendring og ombygging 


av tidligere Kjerkekretsen skole og har åpnet «Fremtidssmia næring- og kultursenter».  


 


I Hurdal for øvrig er 5 boliger (2 tomannsboliger og 1 enebolig) ferdigstilt i 2015 – alle i Rustad. 


-I Bogen hytteområde er alle nye hyttetomter solgt og de fleste er allerede bygd.  



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal





Årsrapport 2015                                                     Hurdal kommune    


Side 69 


-I Hurdalslia hytteområde har utbygger startet arbeid med prosjektering av infrastruktur og 


tomtedelingsplan. 


Vassdragsforvaltning og avløp 


Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (www.huvo.no) er et regionalt samarbeidsorgan som skal 


støtte innføringen av EUs vanndirektiv og være pådriver for at målene i vannforskriften nås. Arbeidet 


er i henhold til framdriftsplan.  


Det er i hovedsak god miljøtilstand for vannforekomstene i Hurdal, men det er samtidig risiko for at 


dette ikke oppnås i enkelte forekomster og som blant annet skyldes fare for forsuring og mulige 


miljøgifter. Dette følges opp med undersøkelser og overvåking. Viktigste tiltak for å opprettholde en 


god tilstand i hovedelvene og Hurdalssjøen er opprydding i spredt avløp. 


 


Arbeidet med kartlegging og oppfølging av spredt avløp i Hurdal er fra 2015 i gang for fullt etter at 


det er ansatt en prosjektleder som startet opp i ny stilling fra desember 2014. I 2015 er alle anlegg i 


område Knaimoen, samt en stor andel av anleggene i Østgreina og Nord-Hurdal, blitt befart og 


kartlagt  I samarbeid med sektor for eiendom og drift er det utarbeidet forslag til hovedplan vann og 


avløp. Planforslaget behandles i 2016. Overordnet mål for hovedplanen er å tilrettelegge for en 


bærekraftig forvaltning og utbygging innen vann og avløp. 


Administrasjon og fellesansvar 


 Sentrale fagoppgaver innen sektoren: 


 Overordnet planlegging og arealplaner 


 Overordnet beredskap 


 Bygge- og delingssaker  


 Utslippstillatelser og forsøplingssaker 


 Oppmålingsforretninger og matrikkelføring 


 Kartverk og geodata 


 Stedsnavn, vegnavn og adressering  


 Forvaltning innen jordbruk og skogbruk 


 Vassdragsforvaltning  


 Naturforvaltning og friluftsliv 


 Kulturminnevern 


 Kultur – aktiviteter og forvaltning 


 Bibliotek, kino 


 Fritidsklubb 
 


Nøkkeltall tjenestedata 


 


Bibliotek 2015 


2015 er det første hele året med kombinasjonsbibliotek (folkebibliotek + skolebibliotek) – med 


følgende tall for besøk og utlån: 


 


Totalt antall enkeltbesøk 21139 


Utlån totalt   18541 


(herav 108 E-bøker)    
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Fritidsklubben 2010-2015 


År Uker åpent Besøk pr. uke 


2010 39 33 


2011 40 33 


2012 41 42 


2013 36 41 


2014 35 33 


2015 41 36 
 


Kinobesøk 2013-2015 


  
Antall 


forestillinger 
Antall 


besøkende 
Gj.snitt pr. 
forestilling 


2013 23 469 20,4 


2014 30 1014 33,8 


2015 26 971 37,3 
 


Filmer og besøk 2015 
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Saksbehandlingstjenester 2013-2015 


 


 


Viktigste mål oppnådd i 2015 


 Planarbeidet for Hurdal sentrum er videreført med utarbeidelse av forslag til 
områderegulering  i samsvar med kommuneplanen og kommunens mål for 
bærekraftig samfunnsutvikling.  


 Oppstart av kommuneplanprosess. 


 Forslag til planstrategi er utarbeidet. 


 God oppfølging av planarbeid og utbygging i Hurdal økolandsby. 


 Arbeidet med kartlegging og oppfølging av spredt avløp er kommet i gang for fullt og 
har hatt god framdrift. 


 Fortsatt en svært positiv utvikling for bibliotek, kino og bruk av skole-/kultursenteret 
til ulike kulturarrangement. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Synliggjøre kommunens mål for bærekraftig utvikling i sektorens drift og 
tjenesteproduksjon. 


 Opprettholde et høyt aktivitetsnivå innen planarbeid – med kommuneplanrevisjon 
og ferdigstillelse av områderegulering for Hurdal sentrum som viktigste oppgaver. 


 Kvalitetssikre rutiner og forbedre verktøy for saksbehandling og rapportering. 


 Utvikle gode verktøy for å skape økt forutsigbarhet og sikkerhet omkring 
gebyrinntektene. 


 Økte inntekter fra eksterne tilskuddskilder. 
 


  


Bruker- 


garanti


Sakstype 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Dager 2013 2014 2015


1. Plan- og reguleringssaker (inkl. 


disp.saker)
12 10 9 49 51 43 84 0 0 0


2. Byggesak – søknad 25 55 38 28 32 34 21 og 84 1 14 6


3. Byggesak – søknad uten ansvar 26 15 10 17 18 18 21 3 1 1


4. Byggesak – ferdigattest 30 29 28 7 6 10 21 0 1 3


5. Fradelingssaker 23 11 25 21 39 26 84 0 0 0


6. Oppmålingsforretning 104 41 33 54 55 39 112 0 0 0


7. Andre matrikkelsaker, seksjonering 6 10 13 5 9 38 42 0 0 0


8. Jord-, konsesjons-, skog- og 


naturforvaltningssaker
219 210 215 17 18 19 21 1 0 0


9. Utslippssaker 5 4 3 42 42 40 42 2 2 0


10. Eiendomsopplysninger til megler 58 48 72 14 14 18 21 9 8 11


11. Forespørsler - diverse 79 83 89 10 12 11 21 8 5 5


SUM 587 516 535 24 31 26


% 4,1 6,0 4,9


Behandlingstid, dager Antall saker behandlet Overskredet garanti, antall saker
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Budsjett og regnskap HA6 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger 0  0  -0    


Andre salgs- og leieinntekter -1 575  -1 987  -412  -20,7 % 


Overføringer med krav til motytelser -758  -886  -128  -14,4 % 


Rammetilskudd fra staten 0  0  0    


Andre statlige overføringer -26  -26  -0  -1,2 % 


Andre overføringer -111  -139  -28  -20,2 % 


Inntekts- og formuesskatt 0  0  0    


Andre direkte og indirekte skatter -17  -17  0  0,5 % 


Finansinntekter 0  0  0    


Sum inntekter -2 486  -3 054  -568  -18,6 % 


          


Lønnsutgifter 4 197  4 156  -41  -1,0 % 


Sosiale utgifter 1 477  1 481  4  0,2 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 2 927  3 079  152  4,9 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. 252  98  -154  -157,7 % 


Overføringer 3 341  3 416  76  2,2 % 


Avskrivninger 0  0  0    


Fordelte utgifter 0  0  0    


Finansutgifter 0  0  0    


Sum utgifter 12 194  12 230  36  0,3 % 


          


Motpost avskrivninger 0  0  0    


          


Netto driftsresultat 9 708  9 176  -532  -5,8 % 


          


Bruk av avsetninger -109  -20  88  436,7 % 


Avsetninger 0  -0  -0  -100,0 % 


          


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 9 600  9 156  -444  -4,8 % 
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Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


61000 PLAN OG UTVIKLING FELLESKOSTNADER 1 159  1 129  -30  -2,7 % 


64110 KART/OPPMÅLING PLAN/BYGGESAK 3 319  2 973  -346  -11,6 % 


65110 NÆRING 52  65  13  20,2 % 


65210 JORDBRUK/SKOGBRUK 827  802  -25  -3,2 % 


65230 KOMMUNAL LANDBRUKSEIENDOM -3  0  3    


66110 VILTFORVALTNING 264  237  -27  -11,3 % 


66210 FRILUFTSLIV 293  228  -65  -28,3 % 


67100 KULTURADMINISTRASJON 275  266  -9  -3,5 % 


67101 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 32  33  1  2,5 % 


67200 BIBLIOTEK 686  730  43  6,0 % 


67300 ANDRE KULTURFORMÅL 1 960  1 968  8  0,4 % 


67301 HURDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 370  370  0  0,0 % 


67400 DRIFTSTØTTE LAG/FORENINGER 356  356  0  0,0 % 


67410 AVSETNINGER TIL ANL.IDRETT/FRILUFTSLIV 0  0  0    


67500 FOLKEHELSE/SAMARBEIDSAVTALE 10  0  -10    


Sum HA 6 9 600  9 156  -444  -4,8 % 


 


Kommentar og forklaringer 


Hovedårsakene til økt merforbruk er følgende: 


- Reduserte inntekter fra saksbehandlingsgebyrer som i hovedsak skyldes for høyt anslag i 
justert budsjett. Det bør derfor utvikles et bedre prognoseverktøy som kan skape økt 
sikkerhet omkring gebyrinntektene. 


- Lavere inntekter fra eksterne tilskudd enn det som var omsøkt og forutsatt i budsjettet. 
- Økte kostnader til drift av kommunens friområder. 
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Finansområdet (HA 9) 
Driftsregnskapet under hovedansvar 9 omfatter i hovedsak rammetilskudd fra staten, 


skatteinntekter, finansforvaltning, formidlingslån og avskrivninger. Sosiale utgifter inkluderer 


premieavvik, amortisering av premieavvik og differansen mellom avsatt og innbetalt pensjon og 


personalforsikringer. Alle føringer mot disposisjonsfond skal gjøres gjennom HA9. 


Budsjett og regnskap HA9 


Alle tall er i hele tusen. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


Brukerbetalinger 0  0  0    


Andre salgs- og leieinntekter 0  0  0    


Overføringer med krav til motytelser -1 229  -681  548  80,4 % 


Rammetilskudd fra staten -94 687  -94 079  608  0,6 % 


Andre statlige overføringer -2 001  -1 080  921  85,3 % 


Andre overføringer 0  0  0    


Inntekts- og formuesskatt -53 872  -52 175  1 697  3,3 % 


Andre direkte og indirekte skatter 0  0  0    


Finansinntekter -893  -880  13  1,5 % 


Sum inntekter -152 682  -148 895  3 787  2,5 % 


          


Lønnsutgifter 0  0  0    


Sosiale utgifter -3 066  0  3 066    


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteprod. 194  0  -194    


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteprod. -0  50  50  100,0 % 


Overføringer 1  1 248  1 247  99,9 % 


Avskrivninger 9 625  9 625  0  0,0 % 


Fordelte utgifter 0  0  0    


Finansutgifter 10 443  9 699  -744  -7,7 % 


Sum utgifter 17 197  20 621  3 425  16,6 % 


          


Motpost avskrivninger -9 625  -9 625  -0  0,0 % 


          


Netto driftsresultat -145 110  -137 898  7 212  5,2 % 


          


Bruk av avsetninger -6 446  -5 518  928  16,8 % 


Avsetninger 3 198  2 198  -1 000  -45,5 % 


          


Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -148 358  -141 218  7 140  5,1 % 


* I tillegg ført regnskapmessig mindreforbruk på 2.205 KNOK konto 15800 på HA9. 
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Hovedansvarets regnskap per ansvarsområde 


  
Regnskap 


2015 
Just bud 


2015 
Avvik kr Avvik % 


91110 SKATT/RAMMETILSKUDD -148 559  -146 254  2 305  1,6 % 


91120 GENERELLE STATSTILSKUDD -1 001  -1 080  -79  -7,3 % 


92110 AVSKRIVNINGER 9 625  -9 625  -19 250  -200,0 % 


92120 AVSKRIVNINGER MOTPOST 92110 -9 625  9 625  19 250  200,0 % 


93105 LÅN SELVKOSTOMRÅDET 0  0  0    


93110 EGNE LÅN/INVESTERINGSLÅN 9 075  9 229  154  1,7 % 


93111 FORMIDLINGSLÅN 93  0  -93    


93120 BANK/FOND/OBLIGASJONER/AKSJER -526  -360  166  46,2 % 


94100 BUFFERFOND -1 219  -671  548  81,7 % 


94105 LØNNSFOND -2 900  0  2 900    


94110 FINANSIERING/AVSETTING -1 115  -2 082  -968  -46,5 % 


Sum HA 9 -146 153  -141 218  4 934  3,5 % 


Kommentar og forklaringer 


Rammetilskuddet fra staten og skatt på inntekt og formue er de store postene på HA9 og utgjør 


kommunens frie inntekter. 


De frie inntektene har blitt noe høyere enn prognostisert grunnet høy økning i skatteinngang i 


kommunen, samt økte skatteinntekter på landsbasis sammenlignet med prognoser ved inngangen til 


2015 slik at inntektsutjevningen har blitt redusert med mindre enn andelen av kommunens 


skatteøkning skulle tilsi. Samtidig har kommunen fått ekstraordinære skjønnstilskudd over 


rammetilskuddet og tilbakeholdte skjønnsmidler i overkant av 1,3 millioner kroner. 


Avskrivninger og motpost avskrivninger var feilaktig budsjettert på motsatte ansvar. Nettoeffekten av 


dette har ingen betydning. 


Det er i 2015 betalt beregnede minimumsavdrag på egne investeringslån, men gunstige renter og 


aktiv refinansiering har gitt en ytterligere besparelse sammenlignet med revidert budsjett samtidig 


som avkastning på plasseringer har blitt noe bedre enn forventet. 


Inntekter på bufferfond er knyttet til tidligere inntektsførte og balanseførte tilskuddsmidler som nå 


er søkt utbetalt og der faktisk utbetaling har blitt høyere enn tidligere balanseføring. 


Føringene på lønnsfond er knyttet til differanse mellom avsatt kostnad på de enkelte ansvarene for 


personalforsikringer og pensjon og faktisk premier, samt premieavvik og amortisering av 


premieavvik. 


Avviket på ansvar 94110 er differansen mellom faktisk mindreforbruk og forventet mindreforbruk 


budsjettert som reservert beløp. Mindreforbruket ble i underkant av 1,0 millioner høyere enn 


forventet etter siste revidering av budsjett. 
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Investeringer (HA 8) 
Investeringsprosjektene regnskapsføres som egne ansvarsområder på HA 8. Utlånsvirksomheten 


knyttet til formidlingslånene inngår også i investeringsregnskapet. 


Hovedansvarets regnskap per artsgruppe 


  
Regnskap 


2015 
Just budsj 


2015 Avvik Avvik % 


i 1000 kr. 
    


     INVESTERINGSINNTEKTER         


Salg av driftsmidler og fast eiendom -3 290 -6 000 -2 710 -45,2 % 


Andre salgsinntekter -1 480 0 1 480 
 


Overføringer med krav til motytelse -8 -500 -492 -98,4 % 


Kompensasjon for merverdiavgift -2 868 -2 254 614 27,2 % 


Statlige overføringer 0 0 0 
 


Andre overføringer -250 0 250 
 


Renteinntekterog utbytte 0 0 0 
 


Sum inntekter -7 896 -8 754 -858 -9,8 % 


     INVESTERINGSUTGIFTER         


Lønnsutgifter 1 165 1 590 425 26,7 % 


Sosiale utgifter 415 598 183 30,6 % 


Kjøp som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 12 916 12 320 -597 -4,8 % 


Kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 184 0 -184 
 


Overføringer 3 156 2 809 -347 -12,4 % 


Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 
 


Fordelte utgifter 0 0 0 
 


Sum utgifter 17 837 17 316 -521 -3,0 % 


     FINANSUTGIFTER         


Avdrag på lån 1 058 1 100 42 3,8 % 


Utlån 223 0 -223 
 


Kjøp av aksjer og andeler 441 450 9 2,1 % 


Dekning av tidligere års udekket 329 329 0 0,0 % 


Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 100,0 % 


Avsetninger til bundne fond 1 679 0 -1 679 
 


Sum finansieringstransaksjoner 3 730 1 879 -1 851 -98,5 % 


     Finansieringsbehov 13 671 10 441 -3 230 -30,9 % 


     FINANSUTGIFTER         


Bruk av lån -13 600 -12 369 1 231 9,9 % 


Mottatte avdrag på utlån -2 737 -1 100 1 637 148,8 % 


Salg av aksjer og andeler 0 0 0 
 


Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 
 


Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 
 


Bruk av disposisjonsfond 2 716 3 028 312 10,3 % 


Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 
 


Bruk av bundne fond -50 0 50 
 


Sum finansiering -13 671 -10 441 3 230 30,9 % 
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     Udekket / udisponert 0 0 0 0 
 


Tabellen under er hentet fra regnskapsskjema 2B og viser investeringsprosjektene fra 2015: 


Ansvar   Regnskap 2015 Just budsj 2015 


81003 HELSETUNET-VARME VENTILASJON 1 369 915 1 318 000 


81102 INFRASTRUKTUR NY 1-10 SKOLE 801 343 693 000 


81103 TORGET-NY VEI 6 809 250 000 


81104 
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK OG ASFALTERING 
PRESTEGÅRDSHAGEN 


2 341 412 1 429 000 


81108 
S-PRIVATE AVLØPSANL-
KARTLEGGING,REGISTR.,OPPFØLGING 


1 233 602 1 200 000 


81110 S-NETT-KARTL./LEKKASJESØK/RISIKOVURD. 65 729 540 000 


81112 S-AVLØP-ETTERPOLERING AVLØPSVANN 129 986 875 000 


81201 REHABILITERING HELSETUNET 333 453 
 


81205 S-HOVEDPLAN VA 184 020 322 250 


81211 NY BRANNSTASJON 
 


325 000 


81299 EIENDOMMER - KJØP OG SALG 103 287 1 000 000 


81302 S-AVLØP - RESTAURERING  LEDNINGSNETT 625 318 800 000 


81304 S-VANN-RESTAURERING AV LEDNINGSNETT 246 879 591 500 


81310 ARKIVLOKALER 385 447 461 000 


81404 KUNSTGRESSBANE 
 


500 000 


81405 AKTIVITETSHUS 3 862 796 3 117 500 


81406 OMBYGGING HURDAL RÅDHUS 2 240 947 1 700 000 


81408 LYD-OG LYSANLEGG HURDAL SKOLE OG KULTURSENTER 177 916 441 500 


81501 HURDAL IDRETTSHALL,GULVDEKKE 296 335 300 000 


81502 LADESTASJONER FOR EL-BILER 324 599 250 000 


81503 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2015-LYSPUNKT 51 110 37 500 


81504 INVESTERINGER ØKONOMIPLAN HURDAL FELLESRÅD 255 000 255 000 


81505 GJENNOMFØRING AV BÆREKRAFSPROGRAMMET 610 934 879 261 


81506 UTREDNING ROMPROGRAM 
 


110 000 


81507 ENERGIOPTIMALISERING KOMMUNALE BYGG 
 


250 000 


81508 UTVIKLING KOMMUNAL EIENDOM HURDAL SENTRUM 1 634 061 
 


81509 UTBYGGING INFRASTRUKTUR HURDAL SENTRUM 885 440 
 


89000 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 440 589 450 000 


93111 FORMIDLINGSLÅN 2 960 227 1 100 000 


Totalsum 21 567 151 19 195 511 
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De største investeringene i 2015 har vært utbygging av aktivitetshus, ombygging av rådhus, 


ventilasjon helsetun og asfaltering og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg er det gjort investeringer 


innenfor selvkostområdet der digitalisering av kartlegging private avløpsanlegg er det mest 


betydelige sammen med påkostninger på vann- og avløpsnettet. 


Detaljregulering i forbindelse med utbygging i Hurdal sentrum er ført på ansvar 81508, mens 


prosjektering av infrastruktur i sentrum er ført på ansvar 81509. 
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Hovedtrekk ved regnskapet 


Generelle trekk ved regnskapet 
Stor aktivitet og kraftig befolkningsvekst kombinert med krevende omstillinger innen enkelte 


virksomheter har bidratt til at 2015 har vært et krevende år økonomisk for Hurdal kommune. 


Driftsregnskapet er gjort opp med et brutto driftsresultat med underskudd på kr 1.174.0900, og et 


netto driftsresultat med underskudd på kr 980.000. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 


er på -0,5 %, mot +0,7 % i 2014. 


Regnskapet leveres med et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 millioner kroner som er ca. 7.000 


kroner mer enn i 2014. 


I perioden 1.7.2014 til 1.7.2015 hadde Hurdal kommune landets 3. største vekst med 4,19 %. 


Inntektssystemet gir en forsinket utvikling i frie inntekter sammenlignet med kostnadsutviklingen ved 


befolkningsvekst. Med den kraftige veksten kommunen opplevde mellom måletidspunkt for 


beregning av rammetilskudd og antall personer som kommunen faktisk skal leveres tjenester til, er 


beregnet inntektsforsinkelse beregnet til ca. 4,7 millioner kroner for 2015, noe som forklarer mye av 


det negative resultatet. Hurdal fikk i 2015 ingen veksttilskudd, grunnet enda større forsinkelser i 


beregning av dette i inntektssystemet. 


Tabellen under viser hvordan forsinkelsen i inntektssystemet påvirket frie inntekter for Hurdal i 2015: 


 


Driftssituasjonen i 2015 har som i 2014 vært preget av endringer i ledere med budsjettansvar, og det 


har til dels vært vakanser i lederstillinger særlig innen helse og omsorg. I hele første tertial av 2015 


var både posisjonene virksomhetsleder hele og omsorg og avdelingsleder institusjon ubesatt, og 


dette medførte igjen utfordringer knyttet til ressursstyring og økonomisk kontroll. 


Det har vært ekstraordinære driftskostnader innenfor hovedansvar 6 knyttet til reguleringen av 


Hurdal sentrum. Dette er delvis finansiert med bruk av disposisjonsfondsmidler gjennom 


hovedansvar 9. 


Driftsresultatene for Hurdal kommune må derfor vurderes også i lys av dette. Driftsregnskapet viser 


at flere av hovedansvarsområdene fikk et merforbruk i forhold til budsjettet. Detaljer om dette 


finnes i kapitlene for de enkelte virksomhetene. 


Tabellene i den videre oversikten viser tall i hele tusen kroner. Det kan derfor forekomme noen 


mindre avvik i forhold til de eksakte beløpene i regnskapsdokumentet. 


  


Frie inntekter Andel


 Prognose 


2015 


Forsinkelse 


vekst


Beløp 


forsinkelse


Rammetilskudd eks. inntektsutjevning (1 år forsinkelse) 53,9 % 78 869 000     4,19 % 3 304 611        


Skatt og inntektsutjevning 95 % (6 mnd. forsinkelse) 43,8 % 64 012 900     2,14 % 1 369 876        


Skatt og inntektsutjevning 5 % (Ingen forsinkelse) 2,3 % 3 369 100        0,00 % -                    


Totalt frie inntekter 100,0 % 146 251 000   3,20 % 4 674 487        



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal
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Utviklingen av driftsresultat for perioden 2011 – 2015 


  


 
Regnskap 


2011  


 
Regnskap 


2012  


 
Regnskap 


2013  


 
Regnskap 


2014  


 
Regnskap 


2015  


 DRIFTSINNTEKTER:            


 Brukerbetalinger  -6 732 -7 080 -6 959 -7 426 -6 308 


 Andre salgs- og leieinntekter  -17 357 -17 280 -18 699 -17 239 -19 797 


 Overføring med krav til motytelse  -28 372 -31 236 -54 009 -23 954 -31 918 


 Rammetilskudd  -82 557 -87 497 -91 655 -93 324 -94 687 


 Andre statlige tilskudd  -862 -819 -1 616 -1 677 -3 288 


 Andre overføringer  -43 -186 -190 -386 -703 


 Skatt på inntekt og formue  -42 525 -46 913 -47 820 -49 897 -53 872 


 Eiendomsskatt  0 0 0 0 0 


 Andre direkte og indirekte skatter  -17 -17 -17 -17 -17 


 Sum driftsinntekter  -178 465 -191 028 -220 965 -193 920 -210 591 


            


 DRIFTSUTGIFTER:            


 Lønnsutgifter  84 563 89 077 90 583 91 577 96 267 


 Sosiale utgifter  21 913 23 800 24 874 25 440 26 808 


 Kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen  21 342 24 534 24 635 22 949 27 270 


 Kjøp som erstatter kom. tjenesteproduksjon  27 289 25 270 31 623 32 520 41 558 


 Overføringer  8 085 9 850 10 622 11 190 10 295 


 Avskrivninger  4 237 5 366 4 792 9 488 9 625 


 Fordelte utgifter  -99 -102 -110 -103 -58 


 Sum driftsutgifter  167 330 177 795 187 019 193 059 211 765 


            


 Brutto driftsresultat  -11 135 -13 233 -33 946 -861 1 174 


            


 EKSTERNE FINANSTRANS            


 Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -1 919 -1 408 -1 879 -915 -994 


 Gevinst finansielle instrumenter        -109 -10 


 Mottatte avdrag på utlån  -51 -38 -40 -9 -12 


 Renteutgifter og andre finansutgifter  2 726 2 280 4 314 4 872 4 490 


 Avdragsutgifter  3 243 3 227 5 427 5 209 5 029 


 Utlån  125 60 0 0 928 


 Sum eks. finanstrans  4 124 4 121 7 822 9 047 9 432 


            


 Motpost avskrivninger  -4 537 -5 366 -4 792 -9 488 -9 625 


            


 Netto driftsresultat  -11 548 -14 478 -30 916 -1 302 980 


            


 BRUK/AVSETNINGER            


 Bruk av tidligere års  mindreforbruk  -755 -5 866 -9 277 -4 910 -2 198 


 Bruk av disposisjonsfond    -1 222 -5 840 -1 506 -3 320 


 Bruk av bundne driftsfond  -3 547 -1 921 -1 167 -1 655 -2 634 


 Overført til investeringsregnskapet  9 685 5 700 31 195 0 0 


 Dekning av tidligere års regnskapsmessige 
underskudd      90 0 0 


 Avsetninger til fond/overført inv.    8 155 11 005 7 175 4 967 


 Avsatt til dekning av underskudd    444       


            


 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk  5 865 9 188 -4 910 -2 198 -2 205 
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Brutto driftsresultat er differansen mellom sum driftsinntekter og sum driftsutgifter, og skal være 


stort nok til minst å kunne dekke finansinntekter og finansutgifter (renter og avdrag) og 


avskrivninger. 


Netto driftsresultat skal dekke avsetninger til fond, overføringer til investeringsregnskapet og 


eventuelle tidligere regnskapsmessige underskudd. 


Utviklingen i driftsresultat viser en gradvis resultatforbedring fra 2011 til 2013. Dette var en periode 


med store investeringer der momskompensasjonen fra disse kunne føres tilbake til driftsregnskapet. 


Den markante nedgangen i 2014 skyldtes i hovedsak endringer i rammebetingelser og forutsetninger 


med bortfall av mulighet for å føre momskompensasjon fra investeringer i drift og betydelig redusert 


skatteinngang. I 2015 er resultatet ytterligere ned fra 2014. 


Oversikten viser at brutto og netto driftsresultat i regnskapsårene 2011 til 2012 var tilfredsstillende. I 


2013 har kommunen hatt meget høye overføringsinntekter grunnet kompensasjon av merverdiavgift 


fra investeringsregnskapet på til sammen kr 31,2 millioner. Uten disse overføringene ville resultatet 


vært negativt. 


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene er på -0,5 % mot +0,7 % i 2014. Fylkesmannens 


anbefalinger er at dette tallet ligger på over 3,0 %, mens teknisk beregningsutvalg for kommunal og 


fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at tallet skal ligge på over 2,0 %. 



http://no.wikipedia.org/wiki/Hurdal
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Innledning 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon. 


For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 


utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for å utarbeide en god plan 


gjennomfører kontrollutvalget en overordnet analyse av kommunens virksomhet. 


Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 


virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 


forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet 


størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Den 


overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planen er viktig for at kontrollutvalget skal 


bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 


kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret 


sitt. 


Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av forvaltningsrevisjoner. Analysen 


identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre 


forvaltningsrevisjon av. Analysen brukes dermed til å lage en helhetlig plan for kontroll og tilsyn i 


Nittedal kommune, og oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Dette kan være å 


invitere rådmannen til å holde en orientering for kontrollutvalget og gjennomføre 


virksomhetsbesøk.  


I tillegg til at overordnede analyse er viktig som grunnlag for utvalgets kontrollaktiviteter, kan 


analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. Analysen gir en god oversikt over de 


viktigste virksomhetsområdene til kommunene med identifikasjon av de største risikoene 


innenfor hvert område. Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 


kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede analyse kan gi 


innspill til kommunens administrasjon når det gjelder internkontrollarbeidet. 


Kontrollutvalget har vært aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og 


prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden. Planen skal legges fram 


for kommunestyret, og gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og 


oversikt over kontrollutvalgets arbeid.  


Det er kontrollutvalgets sekretariat som har utført analysen og laget utkast til plan for 


forvaltningsrevisjon.   


Begreper og overordnede perspektiver  


Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover at 


den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne 


sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og 


andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle 


kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og 


svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 


For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må 


kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv 


størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de 
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ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å 


undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 


Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 


virksomhet på et overordnet plan. Med utgangspunkt i kommuneloven § 1 kan kommunens 


virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende tre kategorier:  


 Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 


 Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale 


fellesinteresser  


 Bidra til bærekraftig utvikling 


 Legge til rette for tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. 


 


Disse fire forhold kan være et utgangspunkt for vurderinger av risiko/trusler og vesentlighet. 


I hvor stor grad kommunen er i stand til å utføre primærfunksjonene, redusere risiko og dermed 


kunne motstå trusler avgjøres av kommunens evne til styring, organisering og ledelse, rutiner og 


systemer, kultur og holdninger. Dette er indre faktorer man til en viss grad har muligheter til å 


kontrollere. I tillegg kommer ytre rammevilkår og ellers andre samfunnsmessige forhold som 


truer mulighetene til måloppnåelse. Hensikten blir å identifisere mulige områder/virksomheter 


innen den kommunale velferdsproduksjon som er utsatt for trusler og dermed risiko for at 


målene ikke blir nådd. Med dette utgangspunktet kan det på et overordnet nivå være aktuelt å 


vurdere risiko og vesentlighet ut fra følgende fire perspektiver: 


 


1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 


Risiko- og vesentlighetsvurderingene vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i hvor 


stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene som legges 


fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i forvaltningsloven og 


offentlighetsloven overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om sakene legges fram 


på en måte som treffer de folkevalgte som målgruppe. 


 


2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen 


på en rasjonell og effektiv måte? 


Dette punktet innbefatter det meste av kommunens økonomiske aktivitet og gjelder 


kommunens ytelse av tjenester overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 


nedfelt i ulike lover og forskrifter. De mest sentrale lovene er opplæringsloven, barnehageloven, 


sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven, barnevernloven, plan- og bygningsloven og 


brann- og eksplosjonsvernloven. Her vil det innenfor rammen av en overordnet analyse være 


aktuelt å vurdere risiko og vesentlighet i forhold til om kommunen oppfyller de krav til de ulike 


tjenestene som framgår av lovverket, både når det gjelder omfang og kvalitet, og om 


produksjonen skjer på en rasjonell og effektiv måte. 


  


3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 


Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 


framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en beredskap 


i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Viktig er også 
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antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha 


betydning for kommunen.  


Bærekraftig økonomisk utvikling innebærer at kommunen ikke tærer på sin formue, men greier å 
oppnå formues bevaring, og helst en øking i formuen. 


Bærekraftig utvikling i et miljø- og klima/energi perspektiv innebærer at kommunen tar ansvar 
ved bl.a. å utarbeide energi- og klimaplaner.  
 


4.  Har kommunen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 
Etikk er systematisk tenking om hva som er rett og galt. Her kan det være aktuelt å vurdere om 
kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard 
gjennom hele organisasjonen, for på den måten å skape tillit ovenfor kommunens innbyggere. 
Dette kan handle om kommunens system for internkontroll, etisk regelverk og i hvilken grad 
ansatte trenes i å tenke etiske dilemmaer, praktisering av åpenhet i forvaltningen samt 
forebygging av korrupsjon og misligheter. 
 


Kommunens overordnede mål 
Hurdal kommunes visjon er Samarbeid skaper utvikling og trivsel.  


Hovedutfordringen for Hurdal kommune som lokalsamfunn er å legge til rette for fremtidig 
befolkningsvekst. Gjennom prosessen er det kommet frem en hel rekke med aktuelle og 
mulige tiltak for å få dette til. Alle disse tiltakene /forbedringsområdene er oppsummert i 5 
satsningsområder og 2 overordnede tiltak: 


 Hurdal som god miljøkommune er foreslått som et gjennomgående satsningsområde, 
også for de øvrige satsningsområder 


Øvrige satsningsområder er: 


 Hurdal som god bokommune, 


 Hurdal som god oppvekst- og kulturkommune, 


 Hurdal som god næringskommune. 


 Hurdal som god opplevelses- og aktivitetskommune 
 


Som gjennomgående strategiske tiltak er foreslått kommunikasjon og infrastruktur samt 


markedsføring. 
 


Samlet oversikt over kommunen 
Hurdal kommunes administrasjon og tjenesteproduksjon er organisert i tre sektorer i tillegg 


til sentraladministrasjonen.  
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Kommunens økonomi, utviklingstrekk og overordnede utfordringer  
Hurdal kommune er en kommune i vekst. Samtidig tillegges kommunene stadig nye 
oppgaver. Rådmannen peker på at dette er utfordrende. Pr 31.12.2015 var antall innbyggere 
2837. Befolkningstallene fra SSB for 2015 viser at innbyggertallet har økt med 3,1 % gjennom 
2015. Kommunens areal utgjør 285 km2, og kommunen hadde 284 ansatte fordelt på 168,11 
årsverk pr. 3.tertial 2015. 
 


 


 


Hvis vi sammenligner KOSTRA-tallene for Hurdal med andre kommuner i samme KOSTRA 


gruppe, ser vi at kommunen har høyere langsiktig gjeld og lånegjeld i kroner per innbygger. I 


Hurdal kommunes handlingsplan for 2014 – 2017 står det at kommunens samlede lånegjeld 


ikke skal overstige 60.000,- per innbygger, og bør i perioden ned på under 50.000,- kr. per 


innbygger. 


Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3 % av driftsinntektene, 


og at driftsresultatet bør over tid ligge mellom 3 og 5 %. Teknisk beregningsutvalg for 


kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har, på grunnlag av at inntektsføring av 


merverdiavgiftkompensasjon fra investeringer fra 2014 er flyttet fra driftsregnskapet til 


investeringsregnskapet, justert ned anbefalt nivå for netto driftsresultat for kommunene fra 


3 til 1,75 %. I opprinnelig budsjett for 2015 er Hurdal kommunes sitt anslag på 2.1 %. For 


2015 ble netto driftsresultat -0,5%, mot +0,7 % i 2014. 


Likviditetsgrad er nøkkeltall som sier noe om i hvilken grad kommunen har evne til å dekke 


kortsiktig gjeld pr 1.1.2015. Kommunen benytter likviditetsgrad 1, som er forholdet mellom 


sum omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgraden bør være større enn 2 for å si at 


kommunen har en god likviditet. Pr 1.1.2015 var dette tallet 1,54 for Hurdal kommune. 


 


Kommunens disposisjonsfond (drift) pr 1.1.2015 utgjorde kr 5,1 mill. 


 


Kommunens langsiktig gjeld er pr 31.12.2015 på kr 219,5 mill. kroner. Det er i 2015 betalt 


beregnede minimumsavdrag på egne investeringslån, men gunstige renter og aktiv 


refinansiering har gitt besparelser sammenlignet med revidert budsjett.  


 


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall


Hurdal kommune
0239 


Hurdal


0239 


Hurdal


0239 


Hurdal


EKG02 


Kostragr


uppe 02


EKG02 


Kostragr


uppe 02


EKG02 


Kostragr


uppe 02


EKA02 


Akershu


s


EKA02 


Akershu


s


EKA02 


Akershu


s


EAKUO 


Landet 


uten 


Oslo


EAKUO 


Landet 


uten 


Oslo


EAKUO 


Landet 


uten 


Oslo


Årstall 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015


Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 14,6 1,2 -0,3 2,1 0,5 1,8 4,4 2,7 3,9 2,7 1,2 2,9


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,1 4,2 4,6 4,9 4,9 5,3 11,7 12,4 12,4 6,2 6,4 6,6


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 208,8 240,8 236,7 209,1 221,4 221,2 199 206,8 205,1 208,6 217,7 216,9


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 61,1 19,8 80,9 56,7 63,1 69,6 65,5 54 50,6 64,6 67 60,4


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 71159 70258 71240 58733 62722 65450 53843 56775 59670 54837 58744 61391
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I følge Økonomiplanen for 2015 – 2018 er det for perioden 2016 – 2018 budsjettert med kr 


40 301 000,- i bruk av lån, hvorav kr 26 500 000,- vedrører prosjekt «Ny fløy skole». 


 


Kommunen legger til grunn en befolkningsvekt fremover. I planstrategien skriver rådmannen 


at det er forventet en betydelig økning i tilflytting og boligutbygging i årene framover, og 


viser til prognose for boligutviklingen fram mot 2020. Viktige årsaker til økt aktivitet er 


etableringen av Hurdal økolandsby, kommuneplanens strategier om utviklingen av Hurdal 


sentrum og seinere Rustad grensesenter, kommunestyrets vedtak om bærekraftsatsingen og 


med dette økt fokus på Hurdal i flere sammenhenger. 


 


Følgende utviklingstrekk kan leses ut fra befolkningsframskrivingen mot 2040: 


 


 
 


 


Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og aldri før har 


Norge mottatt en så stor andel flyktninger. UDI anslår at om lag 20-25 000 asylsøkere vil 


registreres i Norge løpet av 2015, og at dette tallet kan forventes å øke til over 30 000 i løpet 


av 2016 og kommende år. Blant disse kan det forventes at en høy andel vil få 


oppholdstillatelse i Norge. Det er vedtatt at Hurdal kommune skal bosette inntil 20 


flyktninger i 2016, og inntil 30 flyktninger pr år i perioden 2017 – 2019 med utgangspunkt i 


«Plan for flyktningetjenesten 2016 – 2019». Hurdal kommune skal fortrinnsvis bosette 


barnefamilier. Fra tjenestedata 3. tertial for 2015 kan vi lese at; vi ser at begrenset 


kollektivtransport, samt bolig- og arbeidsmarked er utfordringer Hurdal kommune har når 


det gjelder å bosette flyktninger i Hurdal, spesielt sett i sammenheng med hverandre. Det 


kreves egen transport for å kunne utnytte arbeidsmarkedet på Romerike. Dette har for noen 


også vært en utfordring sosialt, da store deler av nettverket deres knyttes i forbindelse med 


voksenopplæringen i Ullensaker. 


Det ble i desember 2015 etablert to midlertidige asylmottak i kommunen. Flykningtjenesten 


har hatt tett dialog og oppfølging med disse. 
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Hovedansvarsområde: Styringsorganer, sentraladministrasjon og 


fellesutgifter 
 


Hovedansvarsområder består av politisk ledelse, kontrollorganer og revisjon, 
rådmannsfunksjonen, fellestjenester, flyktningarbeidet, IKT, bærekraftsatsingen, 
vertskommunetilskudd fellesutgifter og fordelte utgifter.  
 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Innføring av styringskort 


 Økonomistyring 


 Bærekraftsatsing 


 Oppfølging av sykefravær 


 Bosetting av flyktninger 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
….  


 
 
 


Sektor: Levekår 
Sektor for levekår ble opprettet 12.05.14 ved sammenslåing av sektor for oppvekst og kultur 
og sektor for helse og omsorg. Samtidig ble ansvaret for kultur, unntatt kulturskolen, 
overført til sektor for plan og utvikling.  
 
Erfaringene fra halvannet år med felles sektor tilsier at det tverrfaglige samarbeidet er 
styrket, gjennom at kommunikasjonskanalene mellom virksomheter i kommunen er gjort 
kortere. 
 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Hovedutfordringer: 


 


 I flere av tjenestene har det vært en vekst i tildeling av tjenester som krever mer 
ressurser (spesialundervisning i skolen, omsorgsovertakelser i barnevernet, 
sosialhjelp), samtidig som tildeling av tjenester i helse og omsorg har vært relativt 
stabil på et høyt nivå. Dette gir store økonomiske utfordringer. 


 Sykefraværet i sektoren har tidvis vært svært høyt. Selv om det er bedring i helse og 
omsorg, veies dette mer enn opp av utfordringer i oppvekst-tjenestene. Dette legger 
et stort press på øvrig personell. Det er derfor satt inn systematiske tiltak i 2015 som 
ventes å gi effekt i 2016, blant annet arbeidsmiljøverksteder i helse og omsorg med 
NAV Arbeidslivssenter og tett oppfølging av langtidssykmeldte i samarbeid med 
personalavdelingen. 
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 Selv om det har vært klare forbedringer, er det fortsatt svakheter i rutiner og 
dokumentasjon, både knyttet til tjenestetildeling og til generell internkontroll i flere 
virksomheter. 


 


Oppvekst 


Mens de fleste norske kommuner har hatt en svak nedgang i hvor stor del av kommunens 
kostnader som går til barnehage, har Hurdal i 2015 hatt en klar vekst, til 13,6%. Dette skyldes 
tilflytting av flere barn, og dermed økt bruk av barnehage, samt endrete regler for 
tilskuddsberegning. 
Hurdal kommune driver i dag langt billigere barnehager enn flertallet av norske kommuner. 
En stor del av kostnadsveksten fra 2014 til 2015 skyldes at nye regler som ble innført fra 
2015 av endret beregning av tilskuddet. Dette er fra 2015 basert på kostnadene fra to år 
tilbake. Den effektivisering som har blitt gjennomført de siste årene vil derfor ikke vise seg 
for fullt i regnskap og statistikk før fra 2016 av. 
Andelen barn i barnehage i desember 2015 var klart lavere enn de to foregående årene. Det 
er nødvendig med ytterligere undersøkelser for å vurdere bakgrunnen for dette. 
Andelen styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning i de tre 
barnehagene i Hurdal er lav. Det er primært i de private barnehagene dette er en utfordring. 
Administrasjonen har stilt stadig strengere krav for å få innvilget dispensasjoner fra 
utdanningskravet, og den positive utviklingen fra 2013 til 2015 viser at dette nytter, og i dag 
er de fleste barnehagelærere med dispensasjon under utdanning. I Hurdal er det en høy 
andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning (14,3%), slik at den totale 
pedagogiske bemanningen er nærmere normalen enn denne statistikken kan tyde på. Det er 
likevel nødvendig med fortsatt innsats rettet mot pedagogisk bemanning. 
 
Kostnadene til skoleskyss er på et stabilt lavere nivå nå enn før skolesammenslåing. 
Kostnadsveksten fra 2014 til 2015 er helt parallell med kostnadsvekst i Kostragruppe, fylket 
og landet, men antas å henge sammen med en endring i andelen elever som får skoleskyss. 
Denne vil naturlig svinge en del fra år til år avhengig av hvor elevene i kommunen er bosatt, 
og påvirkes i liten grad av kommunens valg. Imidlertid er det en klar økning i andelen som 
har skoleskyss fra tiden før skolesammenslåing. 
 
Antall deltakere i voksenopplæringens tilbud fra Hurdal er lavt sett i forhold til befolkningen, 
men har økt over tid som følge av økt bosetting av flyktninger og økt innvandring. 
Hurdal kommunes bruk av innføringsklassen har vært stabil, og knyttet til flyktninger og 
arbeidsinnvandring. I siste tertial 2015 var det imidlertid ingen brukere av tilbudet, mot 1 
bruker per tertial tidligere i året. Tilbudet skal bidra til å få elevene opp på et mestringsnivå 
som gjør det mulig å følge særskilt norskopplæring på egen skole. 
 
 
 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 
 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Barnehagedeltakelsen bør øke, og det må derfor vurderes hva som kan stimulere til 
økt barnehagebruk. 


 Trykket på Voksenopplæringen øker med økt bosetting av flyktninger, og det må 
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derfor vurderes omlegging av tilbudet. 


 Bruken av dispensasjoner i barnehagene bør fortsette å synke. 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
… 
 


 


Hurdal skole og kultursenter, SFO og musikk- og kulturskole 
Grunnskolesektoren utgjør en stadig mindre del av kommunens kostnader. Dette skyldes 


delvis at andre sektorer, særlig barnehage, har økt i omfang, men også noe lavere elevtall. 


Kostnadene per elev har hatt en klar økning de siste to årene. Økningen fra 2013 til 2014 


henger i stor grad sammen med økte kostnader til lokaler på grunn av avskrivninger, mens 


økningen fra 2014 til 2015 henger sammen med sammensetningen av årskullene, økning i 


spesialundervisning, høyere kostnader til videreutdanning og høyt sykefravær blant 


personalet. 


Lærertettheten i Hurdal er lavere enn i Kostra-gruppe, men høyere enn i fylket og landet i 


2015. 


Saksbehandlingstiden for vedtak om spesialundervisning har vært en utfordring gjennom 


2015. Den er nå lavere enn i 2014, men det er fortsatt utfordringer knyttet til å håndtere 


sykdom i administrasjon på en god måte. 


Omfanget av spesialundervisning i Hurdal er ikke spesielt høyt, og har normalt ligget lavt. 


Bare om lag 20% av kommunene har lavere andel som får spesialundervisning enn Hurdal. 


Nivået er likevel høyere enn det som er kommunens målsetning, som er at omfanget over 


tid bør ligge på 3-5%. Andelen som får spesialundervisning har vokst i 2015, og økningen er i 


sin helhet på 5.-10. trinn. 


Selv om andelen elever som får spesialundervisning ikke er spesielt høy, ligger Hurdal blant 


den øverste tredjedelen av kommunene med tanke på hvor stor andel av lærertimene som 


går til spesialundervisning. Antall vedtakstimer per elev er også høyt. Dette er delvis 


resultatet av en prioritering av spesialundervisning til elevene med de tyngste behovene, og 


av at det prioriteres å bruke lærerressurser til spesialundervisning der det er mulig. Begge 


disse prioriteringene er myntet på god kvalitet på spesialundervisningen. Samtidig er dette 


en økonomisk utfordring, og det er derfor nødvendig å se på organiseringen av 


spesialundervisningen. 


De siste årene har det vært en klar økning i SFO-deltakelsen i Hurdal, og flere barn deltar nå i 


SFO enn i kommunegruppe. Deltakelsen er lav i lands- og fylkessammenheng. 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Styring av bemanning og økonomi må gjennomgås, særlig med tanke på 
organiseringen av spesialundervisningen. 


 Læringsresultatene fra 1.-4. trinn er for svake over tid, og det må derfor jobbes 
særskilt med bedret kvalitet på opplæringen på barnetrinnet. 


 Sykefraværet er for høyt, noe som trolig har sammenheng med reduserte 
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ledelsesressurser på grunn av sykdom. 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
… 
 


 


Hurdal barnehage 
Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Digitalisering i barnehagen forutsetter endringskompetanse i personalet, og det 
satses derfor i 2016 på kompetanseutvikling på området. 


 Barnehagen har stramme økonomiske rammer, og er på grunn av en liten 
personalgruppe sårbar ved langvarig sykefravær. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 
… 
 


Sosialtjenesten (kommunal del av NAV) 
Andelen sosialhjelpsmottakere i befolkningen har vært høyere i 2015 enn i 2014, og har vært 


høyere enn normalt. NAV-kontorets analyse er at dette i stor grad henger sammen med økt 


tilflytning til kommunen på grunn av boligprisutviklingen andre steder. Mange 


undervurderer trolig transportkostnadene ved kjøp/leie av bolig i Hurdal. Dette sier 


imidlertid lite om antallet som til enhver tid mottar sosialhjelp. Det er liten dramatikk i disse 


tallene, siden andre, bakenforliggende tall om andelen med sosialhjelp som 


hovedinntektskilde og stønadslengden viser at de fleste kommer raskt ut igjen av 


sosialhjelpssystemet. 


80-85% av kommunene har høyere andel av sosialhjelpsmottakerne som har dette som 


viktigste inntekt. Tendensen i Hurdal har vært synkende i flere år, og dette tyder på at det er 


relativt mange av sosialhjelpsmottakerne som trenger mer tilfeldig hjelp. Dette henger trolig 


sammen med at andelen med lav inntekt er høyere i Hurdal enn andre, selv om 


sysselsettingen er høy. 


Andelen unge (18-24) som mottar økonomisk sosialhjelp er relativt stabil, Stønadslengden 


for mottakere 25-66 år har falt raskt og det er grunn til å følge med på utviklingen av antall 


barnefamilier med økonomisk sosialhjelp da denne andelen har vært stigende gjennom 


2015. 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Økt tilstrømning av brukere til økonomisk rådgivning sammenfalt med sykefravær 
hos veileder. Det er nødvendig å se på tiltak for redusert sårbarhet, og det vil i 
forbindelse med barnefattigdomsprosjektet arbeides med lavterskel forebyggende 
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tiltak. 


 Kontoret hadde store utfordringer med økonomisk kontroll knyttet til 
kontorkostnader, Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp. Nye rutiner er 
implementert, og må vedlikeholdes. 


 De økonomiske rammene er meget stramme, og fordrer ikke bare god 
budsjettdisiplin, men også et godt forebyggende arbeid i samarbeid med andre 
enheter. 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


… 


 


Barneverntjenesten 
Antallet meldinger har i 2015 vært noe høyere enn i 2014. Antallet meldinger for de to 


yngste aldersgruppene har økt klart, noe som viser at systematisk satsing på forebyggende 


arbeid i barnehage trolig har vært vellykket. Bortsett fra barneverntjenesten selv, er 


barnehagene de mest aktive melderne. Det har vært en klar økning i meldinger knyttet til 


omsorgssvikt og mishandling. Sammenholdt med informasjon fra tjenesten tyder dette på at 


det nå kommer inn meldinger på mer alvorlige forhold enn tidligere, fordi flere tør å melde. 


Barneverntjenesten i Hurdal er relativt billig i drift, til tross for at den er blant landets best 


bemannete. Dette skyldes i hovedsak tilskuddsmidler, at barneverntjenesten driver 


tiltaksarbeid selv ved hjelpetiltak i familier, og at det er lave kostnader knyttet til barn under 


barnevernets omsorg sammenlignet med andre kommuner. Økningen fra 2014 til 2015 


henger sammen med flere omsorgsovertakelser. 


Andelen barn med melding er særdeles høy i Hurdal – mer enn 95% av kommunene. 


Andelen barn med tiltak er høy i Hurdal, og er blant den øverste femtedelen av kommunene. 


Andelen barn med omsorgsovertakelser utgjør 1,9% av innbyggerne 0-17 år. Dette er noe 


over landsgjennomsnittet, og litt over medianen. 


Hurdal ligger blant de 10 % av kommunene som klarer å holde lovens saksbehandlingsfrister 


i alle saker. Dette var oppnådd for første gang i 2015. 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Tjenesten har i 2015 hatt høyt sykefravær på grunn av forhold utenfor 
arbeidsplassen, og har derfor måttet nedprioritere enkelte forebyggende aktiviteter. 


 Det er et dokumentasjonsetterslep i enkelte saker, og andelen tiltakssaker med 
tiltaksplan er for lav. 


 Økningen i familievoldssaker viser ikke bare at flere meldinger, men at det er behov 
for økt forebyggende innsats rettet mot dette området. 
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Kontrollutvalgets fokus i perioden 


… 


 


Helse og omsorg 
For virksomhet helse og omsorg omtales først noen sentrale temaer om driften 


 


Ledelsessituasjonen 


Det har vært store utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i 2015. I stor grad henger 


disse sammen med vakanser og fravær i sentrale lederstillinger, kombinert med sårbarhet på 


grunn av svake rutiner og lite kontinuitet. Det har i perioder bare vært én til to personer i 


lederstillinger, foruten sektorleder, i et tjenesteområde med 131 ansatte. For å redusere 


sårbarhet og sikre mer tyngde innenfor økonomi og administrasjon ble tjenestenes ledelse 


omorganisert i 2015 i forbindelse med nyrekruttering. 


Omorganiseringen til én virksomhet har bidratt til redusert sårbarhet på ledelsessiden innen 


helse- og omsorgstjenestene, og har samtidig bidratt til noe spesialisering av 


lederfunksjonene, ved at virksomhetsleder har et sterkere økonomisk og administrativt 


fokus, mens avdelingslederne har et sterkere faglig og personalmessig fokus. 


Omorganiseringen var i seg selv kostnadsnøytral. 


Helse og omsorg i Hurdal kommune ble 01.05.15 opprettet som én virksomhet i Hurdal 


kommune, som håndterer alle tjenester til funksjonshemmede, alle pleie- og 


omsorgstjenester, kjøkken- og vaskeridrift på Hurdal helsetun (til og med sommeren 2015 


også renhold), samt lege-, fysio- og ergoterapitjenester. Fram til dette var pleie og omsorg 


og kommunale helsetjenester to separate virksomheter. 


Fra 01.01.15 ble det opprettet stilling som nestleder for sektor levekår, med et særlig ansvar 


for oppfølging av helsetjenestene. 


På sektornivå er også kommuneoverlegestillingen. Hurdal kommune har felles 


kommuneoverlege med Gjerdrum, som har personalansvaret. Hurdal finansierer 40% av 


stillingen. 


Fram til og med 30.04.15 var virksomhetslederstilling for pleie og omsorg vakant. 


Virksomhet pleie og omsorg hadde to avdelingsledere, og stillingen som avdelingsleder 2 var 


også vakant omtrent i samme periode. Avdelingsleder 1 fungerte som virksomhetsleder i 


perioden 01.01.15-30.04.15. 


Kjøkkensjefstillingen har vært lyst ut to ganger, men er fortsatt vakant ved utgangen av 


2015. 


Virksomhet for pleie og omsorg, og deretter virksomhet for helse og omsorg har vært satt 


opp med 1 årsverk sekretærstilling gjennom hele året. Før sekretær gikk av med pensjon ble 


det lyst ut etter helse- og omsorgskonsulent for å få høgskolekompetanse i stillingen, og det 


var oppstart for ny konsulent 01.01.16. 
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Omstillingsprosjekt og kommunestyrets budsjettvedtak  
Det ble i budsjett 2015 forutsatt gjennomført følgende omstillingsprosesser:  
 


 Omdisponering av sykehjemsplasser til trygghetsavdeling / omsorgshotell og 
opprettelse av vikarpool (-1.300.000,-) Kommunestyret vedtok i denne forbindelse 
det følgende: «Det understrekes, jf. også rådmannens kommentarer til dette 
punktet, at det må legges opp til en mest mulig fleksibel organisering, og at totalt 
antall plasser må disponeres ut fra behovet til enhver tid. Det bør derfor ikke 
fastsettes noe antall for hva som er sykehjemsplasser mv.»  


 Omstilling av hele helse- og omsorgstilbudet (-500.000,-)  


 Vedtaksgjennomgang med krav om 5 % kostnadsreduksjon (-290.000,-)  


 Innføring av serviceavtaler for omsorgsboliger (-100.000,-)  
 


Det var varslet at effekten av tiltakene i 2015 var svært usikker, og at det ikke kunne 


påregnes at det ville være mulig å hente ut effekt innen 2016. 


 
Husleiegjennomgang i omsorgsboliger 


Gebyrregulativet for 2015 medførte en økning utover vanlig prisstigning for 


omsorgsleiligheter. Ved iverksettingen kom det fram at husleiereguleringer for eksisterende 


beboere over tid ikke hadde fulgt husleielovens regler. Det ble derfor gjort en gjennomgang 


av husleiesatsene siden 01.01.2012, og denne viste at de fleste beboere hadde betalt for 


mye i husleie. Dette ble tilbakebetalt med renter, i tråd med husleielovens regler, og nye 


rutiner for husleiejusteringer ble innført. For tidligere beboere ble denne gjennomgangen 


sluttført først i 2016. 


 
Sykefraværsoppfølging  
Som det framgår av fremstillingen tidligere i denne årsmeldingen, har sykefraværet i helse 


og omsorg vært svært høyt gjennom 2015. Dette er ikke overraskende, gitt 


ledelsessituasjonen, men det har like fullt vært nødvendig å iverksette ytterligere tiltak. 


Personalavdelingen har bistått med oppfølging av langtidssykemeldte. I tillegg har det i 


samarbeid med NAV Arbeidslivssenter blitt gjennomført en serie personalmøter i institusjon 


og hjemmetjenester for å utvikle sykefraværsforebyggende tiltak. 
 
Tjenestedata 


Hurdal kommune er blant den tredjedelen av kommunene som bruker høyest andel av 


budsjettene på pleie og omsorg. 


Hurdal har en svært høy andel av sine kostnader knyttet til institusjonsdrift (sykehjem) – 


bare om lag 20% av kommunene bruker så mye av pleie- og omsorgsbudsjettet på 


institusjonsdrift, og andelen har vært stabilt høy over tid, samtidig som den i de fleste andre 


kommuner har sunket klart. 


Hurdal kommune bruker mindre per innbygger 80 år og over på pleie og omsorg enn mange 


andre kommuner – om lag 60% av kommunene bruker mer. Til en viss grad skyldes nok 


resultatet at den eldre befolkningen i Hurdal har vært relativt frisk. 
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Når det gjelder kostnader per mottaker av tjenester (hjemmetjenester og sykehjem) har 


kostnadene ikke vokst like kraftig, og har sunket svakt fra 2014 til 2015. De relativt lave 


kostnadene i Hurdal har nok til en viss grad sammenheng med at utdanningsnivået blant 


personalet er lavere enn mange andre kommuner har. 


Hurdal har en høy andel unge hjemmetjenestemottakere – høyere enn om lag 70% av 


kommunene. Andelen har vært stabil siden 2013, men ligger trolig på et for høyt nivå. For 


gruppen yngre eldre har Hurdal de siste par årene hatt en kraftig nedgang i andelen som 


mottar hjemmetjenester. Hurdal har svært få mottakere av hjemmetjenester i den eldste 


aldersgruppen. 


Hurdal har tidligere år hatt en svært høy andel av befolkningen 80+ som institusjonsbeboere. 


I 2015 har Hurdal kommet ned mot et nivå på linje med resten av landet. 


Hurdal kommune har bedre tilgang på lege i institusjon enn 75% av norske kommuner. 


Hurdal kommune har lavere kostnader per oppholdsdøgn i institusjon enn flertallet av 


norske kommuner. Dette er i hovedsak knyttet til utdanningsnivå. 


100% av barn i Hurdal har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder. 


Det er i dag langt bedre kostnadskontroll i helse- og omsorgstjenestene, og nye 


bemanningsplaner er innført. Det er derfor grunn til å vente effekt i 2016 av de tiltak som ble 


innført høsten 2015. 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Styringsutfordringer gjennom 2015 har bidratt til at tjenesteomlegging til mer 
hjemmebasert omsorg har blitt delvis utsatt. Det har imidlertid blitt lagt et grunnlag i 
2015 for satsing på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som dermed kan 
fases inn i 2016. 


 Det er nødvendig med etablering av bedre internkontrollsystemer i helse og omsorg. 
Nytt avvikssystem og rapporteringssystemer for bemanningsstyring ble innført i 
2015, men i 2016 må det innføres styringskort, årshjul, internkontrollrutiner og 
bedrete rutiner for tjenestetildeling. 


 Det er nødvendig med en fornyet gjennomgang av hvordan kjøkken- og 
vaskeritjenester på Helsetunet er organisert, omfang og organisering av 
legetjenesten og organisering av tjenester til funksjonshemmede. Dette er 
kostnadskrevende tjenester med utfordringer innen styring og/eller ressursbruk, og i 
løpet av 2016 bør slike gjennomganger startes opp med sikte på implementering i 
2017. 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


… 
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Sektor: Eiendom og drift 
 


Eiendom og drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg, drift og vedlikehold 


av kommunale veger, produksjon og distribusjon av vann, innsamling og rensing av avløp og 


innsamling av husholdningsavfall. 


 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 
 


Vann, avløp og renovasjon 
Vann 


Det kommunale vannverket har 954 abonnenter som tilsvarer ca. 80 % av kommunens 


innbyggere. Det ble produsert ca. 380 000 m³ vann og da. solgt ca. 130 000 m³. Dvs. at tross 


tiltak er det fortsatt ca. 65 % lekkasje. 


Viktigste utfordringer for 2016 


 Største utfordring er den enorme lekkasjen på ledningsnettet. Det må også gjøres 
innsats i å kontrollere at alt forbruk er registrert. 


 


Avløp 


Innsamling og rensing av avløp fra de 443 eiendommer som er tilkoblede det kommunale 


avløpsnettet og innsamling av slam i fra ca. 750 av ca. 930 septiktanker per år. 
 


Viktigste utfordringer for 2016 


Hoved oppgavene i 2016 blir tiltak for å unngå fremmedvann i avløpsnettet, utskifting av 


pumpestasjoner ved Haraldvangen og Kirka. Og oppstart ombygging av avløpsrenseanlegget. 
 


Renovasjon 


Renovasjon, innsamling av husholdnings- og hytteavfall fra 1734 abonnenter. Iht. statlig 


direktive måtte alle bedrifter ut av den kommunale renovasjonsordningen. Noe som førte til 


at renovasjons kostnader for kommunale bygg økte fra ca. 150’ per år til ca. 300’ per år. 


 


Viktigste utfordringer for 2016 


Det må vurderes i samråd med ØRAS om flytting av ansvar for innsamling av avfall, bortsett 


fra fakturering, fra kommunen til ØRAS kan eventuelt føre til besparelse for abonnentene. 
 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


… 
 


 


Kommunale bygg og samferdsel 
Kommunale bygg 


De største prosjektene innen kommunale bygg i 2015 var ombygging av tidligere kafé lokaler 


til Aktivitetshus, delvis ombygging/restaurering av rådhuset, utskifting av ventilasjon på 







 


16 
 


eldste delen av Helsetunet. Av øvrige prosjekter i 2015 kan følgende nevnes; montering av 


ladestasjoner ved rådhuset, skolen og Helsetunet, nytt lyd og lysanlegg i allrom og 


auditorium i Hurdal skole og kultursenter, innkjøp av gulvbelegg til idrettshallen og utvidelse 


av parkering ved Helsetunet. 
 


Samferdsel 


I 2015 ble det reasfaltert ca. 1250 m i Prestegårdshagen og vegen inn mot tidligere 


Strømmen skole. I tillegg ble deler av Rognstadvegen ombygget på grunn av telehiv. 


 


 


Kontrollutvalgets fokus i perioden 


… 


 


 


Sektor: Plan og utvikling 
 


Sektor for plan og utvikling ivaretar ansvar og oppgaver innen overordnet planlegging/ 
beredskap, arealplanlegging, forvaltning av en rekke lover og tilrettelegging/aktiviteter innen 
kultur og friluftsliv. Sektorens virksomhet har stor kontaktflate utad og yter tjenester/service 
til innbyggere, fritidsinnbyggere/turister, organisasjoner, grunneiere, næringsdrivende og 
utbyggere. 
 


Planarbeid 
Planprosess for revisjon av kommuneplanen er igangsatt i 2015 ved formell varsling og at 
grunneiere, utbyggere og andre er gitt mulighet for å komme med innspill til planarbeidet. 
Videre arbeid skjer i 2016. 
Til videre behandling og høring i 2016 er det dessuten utarbeidet forslag til planstrategi for 
Hurdal kommune 2016-2019, samt forslag til følgende kommunedelplaner: -Bolig- og 
eiendomsplan for Hurdal kommune 2016 – 2020 -Hovedplan for vann og avløp 2015-2015 
 
Arbeidet med en plan for Hurdal sentrum er videreført gjennom et hovedprosjekt i 2015. 
Hovedmål for prosjektet er å etablere en Bærekraftig Urban Landsby. 
 
Som en oppfølging av kommunedelplan Østgreina (vedtatt av kommunestyret 29.10.2014) 
er det fra Hurdal Skisenter AS varslet at detaljregulering av delområde er igangsatt.  
 
Detaljreguleringsplan for de neste boligtunene i Hurdal økolandsby har vært til 1.gangs 
behandling i 2015 og ble endelig vedtatt i februar 2016. 
 
Utbygging 
I Hurdal økolandsby er infrastrukturen for «Boligtun 1» på plass og det er ferdigstilt ca. 60 
boenheter, av totalt 71 som er planlagt og solgt i boligtun 1. 
I Hurdal for øvrig er 5 boliger (2 tomannsboliger og 1 enebolig) ferdigstilt i 2015 – alle i 
Rustad.  
I Bogen hytteområde er alle nye hyttetomter solgt og de fleste er allerede bygd.  
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I Hurdalslia hytteområde har utbygger startet arbeid med prosjektering av infrastruktur og 
tomtedelingsplan. 
 
Vassdragsforvaltning og avløp 
Det er i hovedsak god miljøtilstand for vannforekomstene i Hurdal, men det er samtidig 
risiko for at dette ikke oppnås i enkelte forekomster og som blant annet skyldes fare for 
forsuring og mulige miljøgifter. Dette følges opp med undersøkelser og overvåking. Viktigste 
tiltak for å opprettholde en god tilstand i hovedelvene og Hurdalssjøen er opprydding i 
spredt avløp. 
 
Arbeidet med kartlegging og oppfølging av spredt avløp i Hurdal er fra 2015 i gang for fullt 
etter at det er ansatt en prosjektleder som startet opp i ny stilling fra desember 2014. I 2015 
er alle anlegg i område Knaimoen, samt en stor andel av anleggene i Østgreina og Nord-
Hurdal, blitt befart og kartlagt I samarbeid med sektor for eiendom og drift er det utarbeidet 
forslag til hovedplan vann og avløp. Planforslaget behandles i 2016. Overordnet mål for 
hovedplanen er å tilrettelegge for en bærekraftig forvaltning og utbygging innen vann og 
avløp. 
 


Vi trekker frem følgende momenter som beskriver utfordringsbildet fra årsrapporten 2015: 


 
Viktigste utfordringer for 2016  


 Synliggjøre kommunens mål for bærekraftig utvikling i sektorens drift og 
tjenesteproduksjon.  


 Opprettholde et høyt aktivitetsnivå innen planarbeid – med kommuneplanrevisjon og 
ferdigstillelse av områderegulering for Hurdal sentrum som viktigste oppgaver.  


 Kvalitetssikre rutiner og forbedre verktøy for saksbehandling og rapportering.  


 Utvikle gode verktøy for å skape økt forutsigbarhet og sikkerhet omkring 
gebyrinntektene.  


 Økte inntekter fra eksterne tilskuddskilder.  


 
 
Kontrollutvalgets fokus i perioden 
… 


 
 


Dialog med rådmann 
I møtet 26.1.16 presenterte rådmannen følgende utfordringer/risikoperspektiv og 


internkontrollaktiviteter for kontrollutvalget: 


 


Økonomisk perspektiv 


1. Utfordringer: 
1.1. Trange økonomiske rammer 
1.2. Høy gjeldsgrad 
1.3. Premieavvik 
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1.4. Nye oppgaver uten tilsvarende økning i statlige overføringer 
1.5. Sikring av god økonomistyring gjennomgående i hele organisasjonen 
1.6. Robusthet i forhold til organiseringer og nøkkelstillinger 


2. Internkontrollaktiviteter 
2.1. Økonomireglementet 
2.2. Finansreglementet 
2.3. Gjennomgang av økonomistyringsprosessen pågår – eget prosjekt 
2.4. Innføring av styringskort som mellomrapportering og utgangspunkt for 


styringsdialoger i organisasjonen 
2.5. Tertialrapporteringer 


3. Risikoperspektiv 
3.1. Uforutsette utgifter knyttet til asylsøkere og flyktninger 
3.2. Kostnadskrevende brukere og barnevernsplasseringer 
3.3. Vekst i innbyggertallet og økt behov og et økonomisk opplegg for kommunene som 


først i ettertid kompenserer økte utgifter 
3.4. Finansiering av store infrastrukturkostnader knyttet til sentrumsutviklingen 
3.5. Nytt inntektssystem 


 


Politisk perspektiv 


4. Utfordringer 
4.1. Samsvar mellom kommunale bevilgninger og tilgjengelig økonomisk ramme 
4.2. til drift og investeringer 
4.3. Forutsigbare kriterier for fordeling mellom ulike tiltak/oppgaver 
4.4. Sentrale politiske utspill som innebærer redusert mulighet for lokale 
4.5. prioriteringer (eksempelvis antall ansatte per bruker) 
4.6. Styring av interkommunale samarbeid og selskaper 


5. Internkontrollaktiviteter 
5.1. Status politiske vedtak – system for oppfølging og rapportering 
5.2. Delegeringsreglementet 


6. Risikoperspektiv 
6.1. Statlig øremerking av midler/endrede lovkrav 
6.2. Kommunereformarbeidet og usikkerhet knyttet til nytt inntektssystem 


 


Brukerperspektiv 


7. Utfordringer 
7.1. Økte behov knyttet til psykiske lidelser, barnevern og flyktninger 
7.2. Økt fokus på egenaktivitet/-mestring 
7.3. Digitalisering av tjenester 
7.4. Rettsliggjøring knyttet til tilgang på kommunale tjenester 


8. Internkontrollaktiviteter 
8.1. Budsjettstyring basert på klare kriterier – eksempelvis endringer av antallet brukere 


knyttet til ulike tjenester 
8.2. Vurdering av lovkrav versus faktisk tildeling av tjenester - serviceerklæringer 
8.3. Deltakelse i digitaliseringsarbeid sammen med de andre ØRU-kommunene – form av 


effektiviseringsnettverk der det jobbes med å få på plass beste praksis 
9. Risikoperspektiv 


9.1. Tilflytting av ressurskrevende brukere og flyktninger hvor statlige tilskudd ikke 
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samsvarer med våre økte utgifter 
9.2. Folkehelse kan reverseres ved gjeninnføring av sykdommer (eks. tuberkulose) og 


økning i livsstilsykdommer 
9.3. Lavkonjunktur og økt arbeidsledighet kan bli et økende problem også i vår region 


 


Medarbeiderperspektiv 


10. Utfordringer 
10.1. Rekruttering av fagpersoner og robuste fagmiljøer 
10.2. Kompetanse til å utnytte tilgjengelige dataverktøy 
10.3. Endringskompetanse 
10.4. Stedvis høyt sykefravær 


11. Internkontrollaktiviteter 
11.1. Elektronisk personalsystem 
11.2. Politiattester 
11.3. Taushetserklæringer 
11.4. Rollebasert tilgang til IT-systemer 
11.5. HMS-system 
11.6. Avviksrapporteringssystem – lokalt og eksternt 
11.7. Bruk av referanser ved ansettelser 
11.8. Databehandleravtaler 
11.9. Diverse reglementer knyttet til bruk av kommunens utstyr 
11.10. Interkommunalt samarbeid knyttet til særlig kompetanse- /utstyrskrevende 


virksomheter (DGI og ØRB) 
12. Risikoperspektiv 


12.1. Falske vitnemål 
12.2. Utro tjenere 
12.3. Enkelte grupper av ansatte kan oppleve voldssituasjoner 
12.4. Jobber vil endres og kan forsvinne helt eller delvis ut fra økt digitalisering og 
12.5. robotifisering i arbeidslivet 


 


Samfunns- og miljøperspektiv 


13. Utfordringer 
13.1. Fragmentert statlig styring av kommunale tjenester og arealdisponering 
13.2. Sikring av en jevn befolkningsvekst med god aldersfordeling 


14. Internkontrollaktiviteter 
14.1. Kommuneplan og temaplaner med handlingsprogram 
14.2. Bærekraftsatsingen 
14.3. Regionale, kommunale og lokale ROS-analyser 
14.4. Interkommunalt beredskapssamarbeid 


15. Risikoperspektiv 
15.1. Å være klar til å håndtere det uforutsigbare 
15.2. Økning av ekstremvær 
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Kommunereformen 
I skrivende stund snakker Hurdal med … om kommunesammenslåing. 


 


Dersom det blir aktuelt for Hurum å slå seg sammen med en eller flere kommuner, vil 


risikobildet endre seg. I en slik situasjon må kontrollutvalget vurdere og endre fokus fra et 


tilbakeskuende perspektiv til et mer her og nå perspektiv. Kontrollutvalget vil for øvrig ha 


særskilte oppgaver knyttet til valg av revisor og valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye 


kommunen. Dette er spørsmål sekretariatet vil komme tilbake til dersom det blir aktuelt.  


 


Innkjøp 
En undersøkelse fra Difi viser at mange kommuner ikke har verktøy og metoder til å 


håndtere bygganskaffelser på en profesjonell måte. At slike anskaffelser representerer en 


stor risiko for kommunen underbygges av at vi observerer at kommuner i større grad 


opplever at leverandører som taper anbud går til sak. Dette har skjedd i Fet, Lørenskog og 


Rælingen i forrige periode. Mens Rælingen har inngått forlik, ligger de to andre kommunene 


i rettssak. Sakene er av ulik karakter, men felles for alle tre er at dette representerer en 


økning i kostnaden ved anskaffelsen. En mulig årsak til at vi ser at bygg industrien i økende 


grad anlegger sak mot kommuner kan være at dette er et område med uavklart rettsbilde. 


DIFI peker på at kommuner mangler verktøy. Et annet spørsmål er kommunens kompetanse 


til å foreta slike kompliserte anskaffelser. 


 


Avgiftsbelagte tjenester 
For de av kommunens tjenester hvor brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som den 
øvre grense for brukerbetaling. Det innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon 
(selvkostregnskap) av kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene, for å føre kontroll 
med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd eller 
underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene. Etter statlige 
retningslinjer for selvkost, skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5-
årsperiode skal gå i balanse. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter 
og kostnader, så gebyrene kan holdes stabile i størst mulig grad. Endringer i rentenivået, 
investeringstakten, aktiviteten og prisøkninger vil påvirke beregningene. 
 


 


Beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap har fått økt oppmerksomhet de senere årene, dels som 
følge av klimaendringer med økt sårbarhet for ekstremvær, men også som følge av nye og 
endrede trusselbilder knyttet til uhell, ulykker og kriminell adferd.  
Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sitt 


geografiske område. Kommunen skal arbeide systematisk og helhetlig med 


samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap 


av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Ansvaret for sikkerhet og beredskap 
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omfatter kommunen som myndighetsutøver innenfor sitt geografiske område, som virksomhet 


og som pådriver overfor andre aktører. 


 


Hva mener innbyggerne? 
Direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, foretar imidlertid innbyggerundersøkelser hvert 


annet år, hvor de spør om innbyggernes erfaringer med en rekke kommunale tjenester.  


Brukere har besvart spørsmål om: 


 tilfredshet totalt og tillit 


 tilgjengelighet og fysiske forhold 


 ansattes kompetanse og brukertilpasning 


 ansattes service 


 digitale tjenester 


 informasjon og kommunikasjon 


 saksbehandling og klager 
 


Folkebiblioteket gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. 


Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg positivt 


ut; de skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det 


barnehagene som skårer spesielt godt. 


Utdanningsinstitusjonene gjør det jevnt over godt. De skårer godt på ansattes kompetanse, 


informasjon og tilgjengelighet. Barnehageansatte er blant dem som kommer aller best ut 


hva gjelder faglig kompetanse. 


Dårlige lokaler og inneklima kan være en trussel mot et godt læringsmiljø og læringsutbytte. 


Dette er forhold brukerne av disse tjenestene er mindre fornøyde med enn brukerne av de 


øvrige tjenestene. Tilretteleggingen for funksjonshemmede er også et område 


utdanningsinstitusjonene skårer litt lavere på sammenlignet med øvrige tjenester. 


I møte med brukerne får tjenestene innen helse og omsorg jevnt over høye skår. Spesielt 


fastlegene får svært gode tilbakemeldinger, men også omsorgstjenestene får på flere 


områder gode skussmål. 


Ventetiden på tilgang på tjenesten er den store bøygen for omsorgs- og helsetjenestene. På 


dette området har brukernes oppfatninger endret seg svært lite siden 2013 og 2010. 


I arbeidet med å digitalisere tjenestene ligger helse og spesielt omsorg etter. Det samme 


resultatet kommer frem i EUs benchmarking av 20 ulike tjenester mellom EU- og EØS-land. 


Norge ligger langt etter hva gjelder digitalisering av omsorgsområdet, men gjør det bedre på 


andre områder i EUs undersøkelse. 


Plan- og bygningskontoret og Nav ligger fortsatt noe bak de andre tjenestene. Samtidig får 


begge tjenestene ganske gode tilbakemeldinger på blant annet digitale tjenester, 


tilgjengelighet, tilpasninger for funksjonshemmede og åpningstider. 
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Folkehelseprofil for Hurdal 
God folkehelse innebærer at alle skal ha så god helse som mulig ut fra sine forutsetninger. 


Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen, og det er mange faktorer som 


bidrar til å skape og opprettholde slike forskjeller. Det gjelder for eksempel frafall i 


videregående skole, miljøbelastninger, inntektsulikhet og sosial ulikhet i levevaner. Alle 


innbyggere har et selvstendig ansvar for sin egen helse og for å gjøre gode helsevalg. 


Folkehelseinstituttet publiserer hvert år en folkehelseprofil for alle norske 


kommuner(www.fhi.no). Tabellen (vedlegg 2) viser hvordan Hurdal ligger an sammenlignet 


med Akershus og med resten av landet på en rekke indikatorer som er relevante for 


folkehelsen. Noen av indikatorene er helsestatistikk, som f.eks. sykehusinnleggelser, antall 


hoftebrudd etc. Andre indikatorer viser status på forhold man vet påvirker folkehelsen, som 


f.eks. arbeidsledighet eller andre sosiale og økonomiske faktorer. 


Profilen har noen interessante funn som det kan være grunn til å reflektere over i 


forbindelse med overordnet analyse: 


 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 


 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 


 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 


 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 
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Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsvurdering 
Her fyller kontrollutvalget selv inn sine risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
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Vedlegg 1 - Utvalgte KOSTRA-tall for Hurdal kommune 
 


 


 
 


Hurdal kommune
0239 


Hurdal


0239 


Hurdal


0239 


Hurdal


EKG01 


Kostragru


ppe 01


EKG01 


Kostragru


ppe 01


EKG01 


Kostragru


ppe 01


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EKA02 


Akershus


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


EAKUO 


Landet 


uten Oslo


Årstall 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 7,2 7,1 9,9 8,4 8,1 8 9,5 9,6 9,7 8,6 8,5 8,6


Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter., konsern 696 742 1065 836 764 795 956 999 1007 891 912 955


Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern 60 58 58 54 54 54 82 94 89 74 86 86


Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter, konsern 83,7 86,8 53,2 51,4 37,7 34,5 42,8 43,1 39 42,1 41,7 40,4


A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 8,1 14,6 1,2 2,5 0,8 0,2 4,2 4,4 2,7 2,9 2,7 1,2


Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 9 4,1 4,2 5,6 6,2 5,7 11,5 11,7 12,5 6 6,2 6,4


Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 184,6 208,8 240,8 194,9 204,6 212 191,1 199 205,7 200,7 208,6 216,4


Bruk av lån (netto), i % av brutto investeringsutgifter, konsern 74,1 61,1 19,8 77,4 68,8 69,7 67,4 65,5 54,2 60,9 64,6 66,9


Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 36980 71159 70258 50979 50955 53238 50468 53843 56031 51422 54837 58160


B. Behovsprofil - nøkkeltall
Befolkningsdata pr. 31.12.2014


Folkemengden i alt 2685 2695 2752 .. .. .. .. .. .. .. .. ..


Andel kvinner 49,5 49 48,8 49,5 49,2 49,2 50 50,1 50 49,7 49,7 49,6


Andel menn 50,5 51 51,2 50,5 50,8 50,8 50 49,9 50 50,3 50,3 50,4


Andel 0 åringer 1 1 0,9 1 1,1 1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


Andel 1-5 år 5,5 5,5 5,7 5,8 6 5,9 6,7 6,6 6,5 6,2 6,1 6


Andel 6-15 år 12,4 11,4 11,2 12,4 12,4 12,3 13,6 13,5 13,5 12,6 12,4 12,4


Andel 16-18 år 3,7 4,2 4,3 4,1 3,9 4 4,1 4 4 4 4 4


Andel 19-24 år 7 7,1 6,7 7,2 7,2 7,1 7,2 7,2 7,1 8 7,9 7,9


Andel 25-66 år 53,7 53,8 53,7 53,6 53,5 53,4 55 54,8 54,7 54,4 54,2 54,2


Andel 67-79 år 11,1 11,5 12 10,5 10,8 11,2 8,6 9 9,4 9,3 9,7 10,1


Andel 80 år og over 5,5 5,5 5,5 5,2 5,1 5,1 3,7 3,7 3,7 4,5 4,4 4,4


Levekårsdata


Andel skilte og separerte 16-66 år 11,2 11,7 12,1 10,9 10,4 10,2 11,9 11,7 11,5 11,1 11 11


Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 2 1,4 1,2 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,8 1,7 1,7


Andel uførepensjonister 16-66 år 10,3 10,2 11,8 11,2 10,7 10,6 6,4 6,3 6,3 9,4 9,3 9,4


Andel enslige innbyggere 80 år og over 63,9 63,1 62,3 65,1 65 64 61,6 61,3 60,8 65,2 64,8 64,4


Forventet levealder ved fødsel, kvinner 83,3 83,3 83,3 82,9 83 83 83,3 83,3 83,3 82,9 82,9 82,9


Forventet levealder ved fødsel, menn 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4 79,4 79,4 79,4 78,4 78,4 78,4


Levendefødte per 1000 innbyggere 10,1 10 9,4 10 10,3 9,9 11,3 10,8 10,7 11,3 11 10,8


Døde per 1000 innbyggere 13 9,3 8,7 9,4 9,7 8,9 7 6,6 6,5 8,5 8,3 8,1


Innflytting per 1000 innbyggere 62,2 69,4 75,6 59,7 60,6 56,6 78,1 77,9 75,3 59,5 59,2 58,1


Utflytting per 1000 innbyggere 48,8 66,4 55,6 51,6 52,4 51,6 64,4 65,8 63,9 50 51,4 51,3


Samlet fruktbarhetstall 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8


Andel innvandrerbefolkning 7,5 8,1 9 8,2 9,4 10 16,1 17 17,9 11,8 12,6 13,2


Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 6,9 8 8,7 9,4 10,6 11,7 15,9 17 18,4 13,2 14,4 15,5


Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 6,8 8,8 8,2 9,2 10,3 11,3 15,5 16,5 18 12,8 14 15,2


Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 6,2 6,4 7,2 8,1 9,1 10 14 14,9 15,9 11,3 12,3 13,1


Andel av befolkningen som bor i tettsteder 31,8 32,5 31,8 46,3 45,7 46,8 88 88,3 88,5 75,7 76,7 77,1


Gjennomsnittlig reisetid til kommunesenteret i minutter 7,9 7,8 7,6 7,1 7 6,8 6,1 6,1 6,1 7,4 7,3 7,3


Andel arbeidsledige 15-29 år 3 1,9 1,9 2 2,3 2 1,7 2 1,9 2,1 2,3 2,2


Andel arbeidsledige 30-74 år 1,1 1,3 1,1 1,3 1,5 1,4 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,6


Andel av befolkningen 20 - 66 år som pendler ut av bostedskommunen 42 42,6 43,8 38,3 38,9 39,4 52,4 52,7 53,1 28,9 29,3 29,7


C1. Konsern - Barnehager - nøkkeltall
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 12,2 12,6 12,2 12 12,4 13,1 17,2 17 17,6 14,6 14,4 14,9


Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,5 87,8 95,6 86,9 86,8 86,6 91,4 91,3 91,8 90,8 90,8 90,9


Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager, konsern 11963 12747 11088 11583 11156 10921 12106 11787 11715 11538 11407 11270


Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 139619 144450 264346 142210 164389 172294 152645 159705 167698 158382 163387 174907
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D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223),  i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 24,3 21,7 23,5 25,9 25,4 25 25,9 25,5 25,2 24,9 24,2 24


Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år, konsern 92617 96584 109208 106344 110573 113209 83617 86719 88616 95850 98454 100946


Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6,9 5 5,2 10,5 10 9,7 7,2 7,1 7,1 8,6 8,4 8,1


Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 16,8 12,5 17 20,7 21,6 19,9 15,5 15,5 15,7 18 17,8 17,4


Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev, konsern 100231 104180 119436 113248 119427 123145 93789 97502 100316 104355 108024 111825


E1. Konsern - Kommunehelse - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 2139 2161 2164 2266 2331 2583 1865 1961 2092 2087 2161 2319


Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 4,5 4,2 4,2 4,4 4,3 4,6 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5


Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern 159 170 98 171 161 233 172 205 213 139 150 163


Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 241, konsern 2463 2537 2588 2854 3089 3320 2167 2296 2416 2622 2740 2923


F1. Konsern - Pleie og omsorg - nøkkeltall
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 36,2 33,5 35,1 32,5 32,7 33,6 28,2 28,2 28,7 31,6 30,7 31,5


Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern 326200 322141 370777 .. .. 370470 366562 385203 409881 359358 370488 395421


Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 313 329 278 373 373 354 290 294 291 340 339 333


Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 20,6 18,2 19,1 .. .. 16,7 19,6 19,2 19,4 18 17,9 17,9


Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 23,1 20,8 19,9 18 17,9 18,2 18,6 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4


G1. Konsern - Sosialtjenesten - nøkkeltall
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern 2,4 2,1 2,8 2,3 2,3 2,4 3,2 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7


Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,2 1,7 2,1 : : : : : : 2,4 2,5 2,5


Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker, konsern 24729 33383 34203 : : : : : : 39712 38294 40312


H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 7554 8822 4300 8228 7359 8260 5265 5563 6291 6798 7192 7978


Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år .. 7,5 7,6 .. : : .. : : .. 4,1 4,1


Andel undersøkelser som førte til tiltak 44,4 37,5 47,7 : : : : : : 48,2 43,4 44,3


K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 1,9 1,6 2,8 3,3 2,6 2,5 3,7 3,9 4,2 3,8 3,7 3,8


M1. Konsern - Samferdsel - nøkkeltall
Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater, konsern 328 475 622 963 862 907 671 679 712 819 831 915


Nto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 62857 85400 114200 73766 63703 67059 153814 156046 166350 96050 98035 108772


N1. Konsern - Bolig - nøkkeltall
Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern -0,7 -1,3 -1,1 -0,6 -0,6 -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1


Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 13 13 12 19 20 20 14 14 14 20 21 21


Psykisk helsearbeid og rusarbeid - nøkkeltall
Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 18-66 år, konsern 2 22 0 52 71 22 234 307 299 357 408 375


Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer, konsern 0,1 1,2 0 2,7 3,6 1 10,6 12,6 11,9 13,7 14,3 12,5


Brutto driftsutgifter til personer med rusproblemer per innbygger 18-66 år 2 22 0 137 85 99 299 327 388 449 450 483


U1. Konsern - Klima og energi - nøkkeltall
Kommunale energikostnader, per innbygger, konsern 1022 1127 1074 1010 991 843 946 887 792 966 923 831


Andel energikostnader i prosent av kommunens samlede brutto driftsutgifter, konsern 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,6 1,4 1,2 1,4 1,3 1,1
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Folkehelseprofilen er et bidrag til 
kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen og 
faktorer som påvirker denne, jamfør lov om 
folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste 
tilgjengelige periode per oktober 2015. 


Nye indikatorer i 2016:
• Valgdeltakelse ved valget i 2015 
• Indikatorer fra Ungdata-undersøkelsen 
• Overvekt inkl. fedme fra nettbasert sesjon
• Frafall etter foreldrenes utdanningsnivå         
  (figur på midtsidene)


Noen trekk ved kommunens folkehelse


Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke opplysninger som er tilgjengelig på kommunenivå. Indikatorene 
tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all 
statistikk må også tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.


Befolkning
• Valgdeltakelsen i kommunen var ikke entydig forskjellig fra landsnivået ved 


kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Valgdeltakelse kan si noe om 
samfunnsengasjementet i kommunen.


Levekår
• Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder 


andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt 
defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.


Miljø
• Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende 


resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere 
enn landsnivået. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det 
tas hensyn til at statistikken omfatter den delen av befolkningen som får vann 
fra rapportpliktige vannverk, se indikatornummer 11, forsyningsgrad.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller tallgrunnlaget er utilstrekkelig for å vise tall på ensomhet. 
Utilstrekkelig betyr at tallene er for små eller at det mangler opplysninger om 
klassetrinn og kjønn som er nødvendige bakgrunnsvariabler for å kunne 
sammenlikne mot landsnivået. I Kommunehelsa statistikkbank finnes tall som 
ikke er justert for disse bakgrunnsvariablene.


• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-
2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet.


Skole
• Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er ikke entydig forskjellig fra 


landet som helhet. Kommuneverdien kan imidlertid skjule stor variasjon 
mellom skoler. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsen.


• Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. På 
midtsidene kan du se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.


Levevaner
• Ungdata-undersøkelsen er ikke gjennomført i kommunen i perioden 2012-


2014, eller det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på andelen 
ungdomsskoleelever som er fysisk inaktive (andpusten eller svett sjeldnere enn 
én gang i uka).


• Andelen med overvekt inkludert fedme er ikke entydig forskjellig fra landet 
som helhet, vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 
(17 år).


Helse og sykdom
• Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller 


i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder mellom 
utdanningsgrupper. Les mer om sosial ulikhet på midtsidene.


Hurdal
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Alle faktorer som påvirker helsa, og som er sosialt 
ulikt fordelt i befolkningen, bidrar til å opprettholde 
sosiale ulikheter i helse. Ulikhetene varierer i tid og 
mellom ulike geografiske områder, og det forteller 
oss at det er mulig å redusere dem.


Sosiale ulikheter i helse vil si at vi ser systematiske 
helseforskjeller som følger inntekt og utdanningslengde. 
Forskjellene er uavhengige av kjønn og alder og gjelder blant 
annet forventet levealder, ulike sykdommer og levevaner som 
kosthold og røyking. De finnes i de fleste fylker og kommuner, 
men siden størrelsen på ulikhetene varierer, vet vi at det er 
mulig å redusere dem. 


Helseforskjellene danner som regel en jevn gradient gjennom 
befolkningen. En gradient kan ses på som en stige og vil si at 
litt bedre sosioøkonomisk status gir (statistisk sett) litt bedre 
helse. Ikke bare har de nest fattigste bedre helse enn de aller 
fattigste. Vi ser også at de aller rikeste i gjennomsnitt har litt 
bedre helse enn de nest rikeste. Det samme gjelder når vi ser 
på sammenhengen mellom helse og utdanning; jo lengre 
utdanning, jo bedre helse. 


Dersom vi skal utjevne helseforskjellene, må vi ha hele 
befolkningen i tankene. Et godt gjennomført tiltak kan samlet 
sett gi en betydelig folkehelsegevinst fordi det når frem til 
mange. 


Tiltak kan være ment å treffe alle og gi mest nytte til de som 
har størst behov, men dersom en ikke undersøker og sikrer 
dette i den praktiske gjennomføringen kan resultatet bli at man 
forsterker i steden for å utjevne helseforskjeller. 


Vi kan se på helsen som endepunktet i en årsakskjede hvor 
grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi 
sammen med miljøforhold, levevaner og, til slutt, 
helsetjenester påvirker helsen. 


Tiltak for å bedre helse og utjevne helseforskjeller kan settes 
inn på alle leddene i denne årsakskjeden. Nøkkelen til å 
redusere helseforskjellene ligger ikke i noen få enkelttiltak, 
men i sammensatt innsats. 


Figur 1. Innsatsområder for å redusere sosial ulikhet i helse.


                                                         
Utjevning av sosiale helseforskjeller: 
ikke bare hva vi gjør, men også 
hvordan   


Innsatsområder for utjevning
Figur 1 illustrerer eksempler på aktuelle innsatsområder for å 
redusere sosiale helseforskjeller. Første del av figuren 
omfatter innsatsområder for å redusere ulikhet i 
grunnleggende sosiale forhold. Videre kan man rette 
innsatsen mot ulikheter i levevaner, sosial støtte og andre 
fysiske og sosiale miljøfaktorer som mer direkte virker inn på 
helsen. Siste del av figuren peker på at helsetjenester kan 
demme opp for ulikheter skapt tidligere i årsakskjeden og at 
innsats på dette området også er aktuelt for å oppnå likeverdig 
helse.


Tiltak på det første leddet gir potensielt stor gevinst fordi det 
kan virke positivt på hele årsakskjeden - de retter seg mot 
«årsakene til årsakene».  


Figur 2 viser forventet levealder i tre utdanningsgrupper. 
Tallene blir vist både for kommune, fylke og landet som helhet. 
Utdanningsforskjellene i dødelighet, og dermed forventet 
levealder, kan betraktes som sluttsummen av mange små og 
store faktorer gjennom hele livsløpet. 


Virker dagens tiltak?


For å utjevne sosiale helseforskjeller trenger vi ikke 
nødvendigvis nye tiltak, men vi trenger å se på  
fordelingseffektene av det som allerede gjøres. Noen 
spørsmål som det kan være nyttig å reflektere over, er:


• Kan innsatsen eller tiltaket slå ulikt ut for ulike grupper?


• Er det økonomiske, sosiale eller fysiske barrierer som             
  gjør at ikke alle kan nyttiggjøre seg tiltaket eller tjenesten?


• Krever bruk av tiltaket eller tjenesten spesielle kunnskaper     
  eller ressurser som er ulikt fordelt i befolkningen?


Når man skal svare på disse spørsmålene er kunnskap om 
målgruppen og forhold i lokalmiljøet avgjørende. Eksemplene 
på neste side illustrerer hvordan et tiltak kan bli sosialt ulikt 
fordelt dersom det er opp til den enkelte å skaffe seg et gode.  


Noen av eksemplene er basert på forskningsfunn og 
evalueringer, mens andre er lokale tiltak som ikke har vært 
evaluert.  
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Eksempler: faktureringsrutiner, skolefrukt og 
leksehjelp


Lavinntektshusholdninger har større problemer med 
uforutsette regninger enn andre. En del kommunale avgifter 
og gebyrer faktureres ofte på årlig eller halvårlig basis og kan 
dermed komme som en stor og kanskje uforutsett utgift for en 
del husholdninger. Noen kommuner har endret 
faktureringsrutinene slik at man kan fakturere månedlig.   


Tilskudd til kontingenter, utlån av utstyr og liknende tiltak kan 
gjøre det lettere for alle barn å delta på fotballtrening, 
kulturskole eller andre aktiviteter uavhengig av familiens 
ressurser. Figur 3 viser hvor mange dette kan ha betydning for 
i din kommune. Figuren viser andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Tallene vises også for fylket og 
landet som helhet.


En skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å 
redusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og 
usunt snacks. Skolefrukt som må betales av foresatte, fører 
derimot til større sosiale forskjeller i fruktinntak. 


Gratis leksehjelp er en ordning som ble innført for å redusere 
sosial ulikhet i læring, men en evaluering fra 2013 viste at den 
ikke bidro til dette. Hvorfor? Måten ordningen var innført på 
varierte mellom kommuner og skoler. Evalueringen antyder at 
de flinkeste elevene var de som best greide å benytte tilbudet. 


Til sammenlikning viser forsøk med gratis kjernetid i 
barnehager at et systematisk og målrettet rekrutteringsarbeid 
var avgjørende for at også de barna som i utgangspunktet ikke 
gikk i barnehage skulle nyte godt av dette tilbudet.


Ulikheter i frafall


Figur 4 viser frafall i videregående skole fordelt etter 
foreldrenes utdanningsnivå. 


På landsnivå ser vi i figuren at det er sammenheng mellom 
foreldrenes utdanningsnivå og frafall i videregående skole. 
Tallene er også vist for fylke og kommune. I vurderingen av 
disse tallene, er det viktig å være oppmerksom på at det også 
er forskjell i frafall mellom elever på yrkesfag og elever på 
studieforberedende fag, med høyere frafall blant 
yrkesfagelevene.


Gode faglige ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for at 
eleven klarer å gjennomføre videregående skole. Arbeidet 
med å redusere frafall i videregående skole bør derfor starte i 
grunnskolen. 


Kommunen kan også bidra ved å tilby flere lokale 
lærlingeplasser, enten direkte som arbeidsgiver, eller 
indirekte, ved for eksempel å stille betingelser til bedrifter i 
anbudskonkurranser. 
 


Figur 2. Forventet levealder ved 30 år etter utdanningsnivå (1999 - 
2013). 


Figur 3. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav 
inntekt. 


Figur 4. Andel som har sluttet på/ ikke bestått videregående skole, 
status fem år etter påbegynt opplæring, etter foreldrenes utdanning 
(2012-2014). 


Finn en utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler


Finn flere eksempler i Helsedirektoratets veivisere for lokalt 
folkehelsearbeid
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Folkehelsebarometer for din kommune 
I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik 
alders- og kjønnssammensetning sammenlignet med landet. For å se på utvikling over tid, se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Her finnes også statistikk uten 
alders- og kjønnsstandardisering. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler


Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*)


B
ef


o
lk


-
n


in
g


1 Befolkningsvekst 2,1 1,6 1,1 prosent


2 Personer som bor alene, 45 år + 25,5 22,3 25,6 prosent


3 Valgdeltakelse 2015 61 61 60 prosent


Le
ve
kå
r


4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 77 83 83 prosent 


5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år 11 8,1 11 prosent


6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,3 2,8 2,7 -


7 Barn av enslige forsørgere 15 14 15 prosent


8 Arbeidsledige, 15-29 år (ny def.) 2,8 2,3 2,7 prosent


9 Uføretrygdede, 18-44 år - 1,7 2,6 prosent (a,k*)


M
ilj
ø


10 God drikkevannsforsyning 100 100 92 prosent


11 Forsyningsgrad, drikkevann 69 94 89 prosent


12 Skader, behandlet i sykehus 14,6 12,2 12,8 per 1000 (a,k*)


13 Ensomhet, Ungdata - 18 18 prosent (a,k*)


14 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata - 72 70 prosent (a,k*)


15 Medlem i fritidsorganisasjon, Ungdata - 66 63 prosent (a,k*)


S
ko


le


16 Trives på skolen, 10. klasse 82 87 85 prosent (k*)


17 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. - 21 25 prosent (k*)


18 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. - 22 26 prosent (k*)


19 Frafall i videregående skole 30 20 24 prosent (k*)


L
ev


ev
an


er


20 Fysisk inaktive, Ungdata - 12 13 prosent (a,k*)


21 Overvekt inkl. fedme, 17 år 23 17 21 prosent (k*)


22 Alkohol, har vært beruset, Ungdata - 15 14 prosent (a,k*)


23 Røyking, kvinner - - 10 prosent (a*)


H
el


se
 o


g
 s


yk
d


o
m


24 Forventet levealder, menn 78,5 79,2 78,2 år


25 Forventet levealder, kvinner 83,6 83,3 82,8 år


26 Utdanningsforskjell i forventet levealder - 5,2 4,8 år


27 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år 151 132 142 per 1000 (a,k*)


28 Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 139 123 130 per 1000 (a,k*)


29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 311 250 262 per 1000 (a,k*)


30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 16,7 16,2 17,3 per 1000 (a,k*)


31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 35 32 35 per 1000 (a,k*)


32 Lungekreft, nye tilfeller 68 53 55 per 100 000 (a,k*)


33 Antibiotika, legemiddelbrukere 222 233 229 per 1000 (a,k*)


34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 89,4 95,2 94,7 prosent 


Folkehelsebarometer for Hurdal


Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert  
1. 2014. 2. 2014, i prosent av befolkningen. 3. Avgitte stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2014, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utd.). 5. 2013, barn 
som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2013, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som 
befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2012-2014, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 8. 2014, ledige per januar mnd. (ny def.) i prosent av befolkningen. Def. 
avviker fra SSBs. 9. 2012-2014, mottakere av varig uførepensjon. 10. 2014, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 
drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk. 11. 2014, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen. 12. 2012-2014. 13. 2012-
2014, u.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 14. 2012-2014, u.skole, svært eller litt fornøyd. 15. 2012-2014, u.skole, medlem ved undersøkelsestidspunkt. 16. 
Skoleåret 2009/10-2014/15. 17/18. Skoleåret 2012/13-2014/15. 19. 2012-2014, omfatter elever bosatt i kommunen. 20. 2012-2014, u.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) 
mindre enn én gang i uken. 21. 2011-2014, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på selvrapportert høyde og vekt ved nettbasert sesjon 1. 22. 2012-2014, u.skole, 
drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer ila. siste 12 mnd. 23. 2010-2014, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i 
prosent av alle fødende med røykeopplysninger. 24/25. 2000-2014, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 26. 1999-2013, vurdert etter forskjellen i forventet 
levealder ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 27. 2012-2014, brukere av fastlege og legevakt. 
28. 2012-2014, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler. 29. 2012-2014, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), 
brukere av fastlege og legevakt. 30. 2012-2014. 31. 2012-2014, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner. 32. 2004-2013. 33. 2012-2014, 0-74 år. 
34. 2010-2014. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister, Primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, 
Reseptregisteret og Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved HiOA. For mer informasjon, se  khs.fhi.no


En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet, likevel kan det innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen da landsnivået ikke 
nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter. For å få en mer helhetlig oversikt over 
utviklingen i kommunen kan du lage diagrammer i Kommunehelsa statistikkbank. Les mer på www.fhi.no/folkehelseprofiler og se Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no.


4   Folkehelseprofil for 0239 Hurdal, 2016. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2015:   2752



http://www.fhi.no/kommunehelsa

http://khs.fhi.no/

http://www.fhi.no/kommunehelsa
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Kildeliste 
 


Kilder som er benyttet:  


 Kommunens egne styringsdokumenter, herunder økonomiplan, planstrategi, 
årsrapporter, årsberetning, regnskap, diverse strategi- og plandokumenter  


 SSBs Kostra-database  


 Samtale med rådmannen og ordfører i kontrollutvalgets møter 


 DIFIs brukerundersøkelse 


 www.fhi.no 


 Overordnet revisjonsstrategi 2015 – Romerike Revisjon IKS (?) 


 Andre  
 







