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Rådmannens budsjettfremlegg for 2019 
Hvaler kommune har over flere år holdt tilbake «veksten» i driftsutgiftene for å forsøke å tilpasse 

tjenestenivået til den økonomien vi får tildelt via skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt. Nivået på 

eiendomsskatten har stått urørt siden innføring i 2013. Veksten i skatt og rammetilskudd fra staten 

har hatt en noe ujevn økning de siste årene, men Hvaler kommune har klart seg gjennom å være en 

skattesterk kommune. Statsbudsjettet anslår kommunens vekst på skatt og rammetilskudd til 3,5% 

fra 2018.  

I 2018 har rådmannen brukt tid på å igangsette omstillingsprosjektet Nye Hvaler. Et av de viktigste 

prosjektene har vært å gjennomføre en ståstedsanalyse hvor Varde Hartmark har analysert 

organisering, effektivitet, kostnadsnivå og kvaliteten i tjenestene. Resultatene av analysene er 

fremstilt i en egen rapport som rådmannen legger til grunn for utformingen av budsjettet. 

Hovedfunnene i analysen peker på et behov for å effektivisere driften vår. Videre peker rapporten på 

behovet for å justere inntektene (herunder eiendomsskatten) og et forslag om å gjennomføre en 

omorganisering slik at man er bedre rustet for fremtidens tjenesteleveranser. En av konklusjonene er 

at vi må tilstrebe en «slankere og mer effektiv organisasjon». Dette er en utfordring rådmannen har 

tatt tak i. Analysen fra Varde Hartmark vil sendes ut parallelt med budsjettet til møtene i november 

og kommunestyret i desember. 

Ser vi på status i Kostra tallene er det ingen tvil om at Hvaler kommune drifter enkelte områder 

ganske dyrt ift andre sammenlignbare kommuner. Dette kommer frem i ulike tabeller og oversikter 

som blant annet er hentet frem av Varde Hartmark og fylkesmannen i Østfold.  

Funn og nøkkeltall for Hvaler kommune  
Hvaler kommune har hatt veldig varierende overskudd de siste årene. Vi sliter med å finne riktig 

driftsnivå innenfor enkelte virksomheter. Vi har de siste årene hatt stor variasjon i antall 

ressurskrevende brukere både på helårsbasis og i sommersesongen. Etter to år med sviktende 

resultat leverte vi i fjor et driftsbudsjett som medførte et godt driftsresultat. 

 

Innenfor både barnehage, skole og omsorg viser kostra tallene at Hvaler kommune driver relativt 

dyrt sammenlignet med de øvrige Østfoldkommunene. Dette kommer frem i tabellene nedenfor. 

Når vi ser på barnehagene er vi blant de to dyreste kommunene i Østfold. Strukturen på 

barnehagene og overføringene til den private barnehagen gjør at vi pr i dag driver relativt dyrt for å 

følge opp gjeldende normer. Det er viktig å understreke at Hvaler allerede oppfyller de normene som 
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innføres i det kommende statsbudsjettet mens flere av de sammenlignbare kommunene vil måtte 

sette inn ytterligere ressurser.  

 

Innenfor grunnskole ligger alt til rette for at vi skal kunne nedjustere kostnadsnivået gjennom de 

vedtakene som er gjort i skolesaken.  

 

Innenfor pleie og omsorg viser tallene at vi ligger relativt høyt på gruppen 80+. Bildet ser noe 

annerledes ut når man ser på hva vi bruker på eldre i samfunnet totalt. Dette kan sies å være et 

resultat av en villet politikk hvor man så langt har valgt å legge en del budsjettmidler på denne 

målgruppen. Kostra tallene for 2017 viser at vi ligger godt under sammenlignbare kommuner for 

hjemmetjenesten og noe over på institusjon (målt på enhetskostnader). Uansett har Hvaler 

kommune et potensiale for mer effektiv drift innenfor helse og velferd, spesielt når man ser på de 

historiske tallene for enhetskostnader på institusjon (omsorg). 
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Innenfor seksjon for samfunnsutvikling er det viktig for rådmannen å understreke at vi over tid har 

nedprioritert både vedlikehold på kommunale bygg, og samfunnsutviklingsaktiviteter som skal 

fremme fremtidig vekst. Selv om vi har en liten eiendomsforvaltning i Hvaler kommune ser vi at 

trendene kommer frem i følgende tabell: 
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Hovedinnretning i budsjettet 
På bakgrunn av status i Kostra tallene, statsbudsjettets hovedposter og analysene fra Varde Hartmark 

er rådmannens budsjettforslag for 2019 preget av:  

 En oppjustering av beregnet skatt og rammetilskudd ut over forslaget på 3,5% 

 en moderat økning i seksjonenes driftsutgifter i tråd med statsbudsjettets vekst på 3,5% 

 vi må forberede oss på fremtiden gjennom å bygge fond og handlingsrom 

 at vi prioriterer tre store investeringer som skal gi økonomisk og samfunnsmessig nytte 

 forslag om å øke inntektene fra eiendomsskatten, og å gå fra promille- til rammestyring 

 bruke veksten fra de planlagte ekstrainntektene til å 

o gjennomføre en endringsprosess mot en slankere og mer effektiv organisering 

o bygge opp disposisjonsfond for å møte fremtidens utfordringer  

o gjennomføre flere utviklingsprosjekter innenfor Nye Hvaler  

o øke innsatsen på næringsutvikling 

o gjennomføre viktige områdeplaner 

o gjennomføre profileringsprosjekter knyttet til Tall Ship Races og Nasjonalparken 

Totalt sett betyr dette at rådmannen ser behovet av å stramme inn på driftsutgiftene, øke fondene 

og øke innsatsen på endringsprosjekter. Det betyr også at rådmannen øker skatteanslaget med 3 

millioner kroner sett opp mot statsbudsjettet, og at den totale inntekten fra eiendomsskatt økes med 

ca 10 millioner kroner. 

Rådmannens forslag om å øke skatteanslaget med ca 3 millioner kroner anses å være i tråd med de 

erfaringene vi har fra tidligere år. Disse midlene foreslås satt av til disposisjonsfond. 

Driftsbudsjettet 
Driftsbudsjettet for seksjonene er preget av at vi stadig får økt antall brukere, nye oppgaver, endrede 

normer, økt vedlikeholdsbehov og krav om økt betaling for eksterne tjenester. Det totale behovet for 

økte rammer ligger på ca 23 millioner kroner. Dette er langt over den generelle pris- og lønnsveksten 

hvis vi skal opprettholde dagens tjenestenivå innenfor alle områder. Statsbudsjettet legger 

ytterligere føringer på driften gjennom de normene vi skal forholde oss til og de satsningsområder vi 

skal følge opp. Dette medfører at rådmannen foreslår å bruke statsbudsjettets økning på 3,5% (ca 8 

millioner kroner) til å styrke budsjettet i seksjonene. Organisasjonen opplever dette som en kraftig 

reduksjon da det er ca 15 millioner kroner mindre enn det de ulike seksjonene har meldt tilbake at de 

trenger for å opprettholde dagens driftsnivå.  

En av de største driftsutfordringen på kort sikt er at vi innen mange fagområder er avhengig av å 

kjøpe eksterne tjenester. Her har vi lite innflytelse på kostnadsøkningene. Prisene øker ganske 

betydelig på flere områder, herunder kemner og legevakt. Rådmannen ser ingen annen løsning enn å 

øke budsjettene for både Stab, Oppvekst og Helse og velferd for å imøtegå behovet i 2019. Vi jobber 

gradvis med å «ta hjem» eksternt kjøpte oppgaver, men dette lar seg ikke gjøre over alt på kort sikt. 

For 2019 forventer vi en del innsparinger gjennom å drifte telefoni og servicetorg selv. Vi satser også 

på at de første automatiseringsprosjektene vil kunne gi noen kortsiktige gevinster. 

Rådmannen har gitt seksjonene og virksomhetene en tydelig bestilling på at det ikke kan forventes 

«ordinær» vekst til rene driftsoppgaver. Rådmannen har derfor bare til en viss grad tatt lønnsveksten 

inn i budsjettet. Rådmannen har tilført 5 millioner kroner til Helse og velferdsområdet hvor 

lønnsandelen er en betydelig faktor. Dette tar ikke bort behovet for å rasjonalisere driften og justere 

bemanningen innenfor omsorgstjenesten som i dag har det største budsjettet, og for tjenester for 

funksjonshemmede (TFF) som har et stort behov for ekstra personalressurser i lys av 
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brukerutviklingen.  Innenfor Oppvekst er det bare tilført 0,5 millioner kroner i et budsjett hvor blant 

annet spesial pedagogikk nå må løses i eget hus når vi ikke lenger får kjøpe det i Fredrikstad. Skolene 

jobber hardt for å forsøke å hente ut gevinster av samarbeid selv før den nye barneskolen er bygget. 

Trykket på Areal og byggesak og endringer innenfor selvkost medfører også et behov for å sette av 

noe ekstra midler inn i den kommunale rammen. Enkelte justeringer må også gjøres innenfor Teknisk 

drift for å ha et realistisk budsjett for blant annet vedlikehold og beredskap. Totalt økes rammen med 

2,2 millioner kroner for 2019. I dette har rådmannen foreløpig lagt inn noe midler knyttet til 

prosjektet «Fiber til Hvalersamfunnet» i det kommunale budsjettet. Det blir lagt frem en egen 

politisk sak om dette i november 2018. Staben får bare en økning på 500.000 kroner for delvis å 

kompensere for dyrere eksterne avtaler fra blant annet kemneren. Gjennomføring av valget er lagt 

utenom det ordinære driftsbudsjettet og omtales senere i dokumentet. 

Rådmannen ser med bekymring på et økt behov for midler til NAV og barnevernet. Da usikkerheten 

er ganske stor på området har vi i liten grad klart å sette av midler til å øke budsjettene på disse 

områdene. Dette skaper en usikkerhet i budsjettet som vi må hensynta i tertialrapporteringen neste 

år. 

Litt mer om detaljene i de endringene som er gjort:  

I årets budsjett for staben har vi forsøkt å tilrettelegge for et budsjett vi kan levere på gjennom både 

store og små endringer. Etter et prøveår ser vi at fjorårets kutt av bevertning ved politiske møter 

hadde en mindre økonomisk betydning enn først antatt. Denne posten legges derfor inn igjen. Det 

blir nå opp til den enkelte utvalgsleder å planlegge eventuell bevertning ut i fra møtenes lengder og 

omfang. Samtidig ser vi at vi må bli enda mer kyniske i våre vurderinger rundt hvilke lisenser og 

programmer vi skal benytte fremover. Vi håper at Nye Hvaler prosjektene knyttet til «møtet med 

innbyggeren» og «Automatisering» skal gi oss gevinster på sikt. Avtalen om drift av servicetorget er 

avsluttet og vi regner med å spare en del penger på dette området allerede i 2019. 

Innenfor Oppvekst har vi som nevnt innarbeidet relativt store besparelser på alle tre skolene. 

Ungdomsskolen tilføres 500.000 kroner slik at vi kan klare å opprettholde lovlig drift. Med de 

seksjonsrammene som foreslås innebærer rådmannens budsjettforslag at vi må være forberedt på at 

det innenfor flere virksomheter er tjenester vi ikke lenger klarer å levere, eller at kvaliteten på 

enkelte tjenester reduseres betydelig. Dette betyr at rådmannen blant annet foreslår å justere 

barnehagestrukturen i tråd med anbefalingene fra seksjons- og virksomhetsledelsen. Rådmannen 

foreslår å legge ned Brekke barnehage på grunn av at det blir for få barn til å drive økonomisk i 

henhold til barnehagenormen. Endringen medfører trolig også positive økonomiske resultater i form 

av reduserte tilskudd til den private barnehagen og alternativ bruk av lokalene. Uten nedleggelsen 

ville vi måtte tilføre barnehagebudsjettet ca 1,5 millioner kroner neste år.  

Dagens rammer betyr også at vi må justere ambisjonene på NAV og i barnevernstjenesten betydelig, 

og at vi må jobbe målbevisst med kostnadsnivået innenfor omsorg og skole. Innenfor 

samfunnsutviklingsområdet har man gjort en god jobb i forhold til å effektivisere driften, men vi står i 

fare for å fortsette å øke etterslepet av vedlikehold på både bygg og vei. En ekstra satsning på dette 

området vil kanskje redusere den negative utviklingen noe, men den vil neppe bidra til å stoppe den 

helt.  
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Rådmannen foreslår å fastsette seksjonsrammene til: 

NETTO UTGIFTSRAMMER: 2 017 2 018 2 019 

Rådmannens stab 29 119 30 750 31 250 

Oppvekst 93 371 95 550 96 050 

Helse og velferd 100 357 99 000 104 000 

Samfunnsutvikling 28 134 28 600 30 800 

Sum fordelt på drift 250 981 253 900 262 100 

 

I lys av rapporten fra Varde Hartmark skal vi fortsette å gå igjennom de mulighetene vi har for 

effektivisering innenfor alle virksomheter. Rådmannen merker seg at rapporten har få forslag til 

«quick fix» og at vi derfor må ha et nøkternt mål for de gevinstene vi skal hente ut på kort sikt.  

Investeringer i 2019 
De største investeringspostene for 2019 er knyttet til skole, gang- og sykkelvei og fiber. Totalt økes 

de rammefinansierte investeringene med ca 125 millioner kroner. Kapitalkostnadene som forventes 

tatt inn i driftsbudsjettet øker ikke så mye i 2019, men dagens investeringer vil få større betydning 

for driftsbudsjettet utover i økonomiplanperioden.  

Rådmannen ønsker å legge vekt på at vi de siste årene har sett en vridning fra selvkost finansierte 

investeringer til rammefinansierte investeringer. Dette må vi ta med i vår planlegging av de 

kommende årenes driftsbudsjett. Vi må også ta med i betraktningen at vi ligger høyt på langsiktig 

gjeld i prosent av driftsutgiftene og at vi derfor er sårbare for store endringer i for eksempel 

rentenivå. 

 

Byggingen av en ny barneskole blir den største og viktigste investeringen for Hvaler kommune de 

kommende årene. Selv om den bidrar sterkt til å øke den totale lånegjelden vurderer rådmannen at 

investeringen er en av de viktigste vi foretar oss med tanke på en mer effektiv drift i de kommende 

årene. 

Det er pr oktober 2018 ikke mulig å fastsette det endelige behovet for investeringsmidler til gang- og 

sykkelveien. Prosjekteringen vil være avsluttet innen utgangen av året men Statens vegvesen antar at 

den totale kostnaden bør ligge på under 30 millioner kroner eks mva. Det inngås avtale med Østfold 

fylkeskommune om tilbakebetaling av mesteparten av dette gjennom de neste 5-7 årene. Noe vil 

derimot måtte dekkes av kommunen (eks rasteplass ved Stokken). 
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«Fiber til Hvalersamfunnet» har vært et viktig prosjekt for Hvaler kommune. Rådmannen tar høyde 

for at det skal gjennomføres betydelige investeringer på dette området innenfor den kommunale 

investeringsrammen. Dette medfører et behov for inntil 10 millioner i investeringsmidler for 2019. 

Tabellene i investeringsbudsjettet viser at det er behov for flere andre investeringer innenfor både 

ramme og selvkost. Rådmannen ønsker å prioritere investeringer som gir effektiviseringsgevinster og 

som bidrar til en god samfunnsutvikling i de kommende årene. Det er viktig å iverksette investeringer 

som bidrar til å følge opp allerede vedtatte planer (som for eksempel næringsstrategien og 

kommunens klima- og miljøplan). 

Eiendomsskatt 2019-2023 og bygging av fremtidig handlingsrom 
I regjeringens statsbudsjett legges det opp til en markant endring i forhold til kommunenes 

håndtering av eiendomsskatt fra og med 2020. Det er en fare for at den kommunale 

«selvråderetten» reduseres med de foreslåtte tiltakene, og at vi alt i 2020 eller 2021 kan oppleve en 

betydelig reduksjon av inntektene våre basert på de forslagene som ligger i statsbudsjettet.  

For å gi kommunen mulighet til å sikre det fremtidige handlingsrommet mener rådmannen at vi må 

endre fokus fra «promillestyring» til «rammestyring». Dette betyr at vi i budsjettene for de 

kommende to årene må legge opp til at eiendomsskatten skal gi oss det nødvendige økonomiske 

handlingsrommet til å kunne forbli en egen kommune i fremtiden. 

I tolkningen av årets statsbudsjett har KS beskrevet endringene rundt eiendomsskatten slik: 

 

 

Hva ligger i forslaget fra regjeringen? 
For det første justerer regjeringen den maksimale skattesatsen fra 7 til 5 promille fra 2020. Pr i dag 

betyr ikke dette så mye for Hvaler kommune, men det må sees i sammenheng med at vi kun kan 

heve skattesatsen med 1 promille pr år de kommende årene. 

For det andre innføres det fra 2020 en obligatorisk reduksjonsfaktor i takstene. Det er fortsatt 

usikkert hva dette betyr i kroner, men det vil medføre at takstgrunnlaget reduseres. For Hvaler 

kommune vil dette alene kunne medføre at eiendomsskatten fra og med 2020 reduseres med 30% 

hvis vi velger å opprettholde dagens skattesats. I sum vil dette medføre ett sted mellom 11 og 12 

millioner kroner i redusert inntekt for kommunen fordelt på 7-8 millioner på hytter og ca 4 millioner 

på boliger. 

Regjeringen foreslår i tillegg å innføre obligatorisk bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag 

(likningstakst) for verdifastsettelse etter 2020. Dette skal eventuelt gjelde for boliger og ikke for 
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fritidseiendommer. For Hvaler kommune medfører dette at vi vil kunne få en ytterligere 

mindreinntekt fra boligene så lenge skattesatsen (promillen) opprettholdes slik som i dag. En 

innføring av en egen verdifastsettelse av boliger betyr at vi vil kunne få en forskjellsbehandling av 

boliger og fritidseiendommer gjennom at man benytter ulikt takstgrunnlag men samme skattesats 

(promille). Det er usikkert om dette gjennomføres, men alternativet er trolig en generell 

reduksjonsfaktor på 30% på både boliger og fritidseiendommer. 

Hva betyr regjeringens endringer for Hvaler kommune? 
Det er mange ulike scenarier som kan oppstå som en følge av disse endringene. Det mest trolige er at 

vi allerede i 2020 ender opp med å redusere takstgrunnlag med 30% på grunn av reduksjonsfaktoren. 

Dette betyr at vi står i fare for å miste ca 11,5 millioner kroner i kommunale inntekter. Hvis man 

ender med å innføre bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag vil dette kunne øke ytterligere. Vi får da 

problemer med å opprettholde det eksisterende inntektsnivået og handlingsrommet i de følgende 

årene.  

Siden eiendomsskatten er den eneste hovedinntekten på rammeområdet vi kan påvirke i 

nevneverdig grad mener rådmannen at vi allerede i 2019 må starte planleggingen av fremtidens 

inntekter fra eiendomsskatten. Vi må alt nå begynne arbeidet med å etablere en økonomisk «buffer» 

som skal gi oss det nødvendige handlingsrommet i årene som kommer, og vi må gi oss økonomi til å 

sette i gang konkrete tiltak for endring. Hvis vi venter til 2020 vil vi mest sannsynlig måtte øke 

skattetaksten kun for å opprettholde dagens inntektsnivå på ca 36-37 millioner kroner. 

I praksis betyr dette at rådmannen foreslår å øke den totale inntekten fra eiendomsskatten til drøye 

46 millioner kroner for 2019. Dette tilsvarer en økning på ca 0,5 promille. Den planlagte økningen på 

ca 10 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond og fremtidige plan- og utviklingsoppgaver som 

skal muliggjøre en økt effektivitet og treffsikkerhet i de kommunale tjenestene våre. I 

budsjettforslaget ligger det med en oversikt over tiltak og prosjekter som rådmannen ønsker å 

benytte den økte inntektsrammen til. Det vil bli opp til kommunestyret å fordele midler til 

prosjektene i enkeltsaker gjennom året.  

Hva betyr dette for den enkelte innbygger og for eierne av fritidsboliger? 
Konsekvensen av rådmannens forslag blir at både eierne av boliger og fritidseiendommene får økt 

eiendomsskatt i 2019, men at den fra 2020-20121 eventuelt blir redusert hvis man opprettholder 

samme promillenivå. Det følger av at regjeringen planlegger å innføre en reduksjonsfaktor på 30%.  

I rådmannens forslag for 2019 vil både boliger og fritidseiendommer få en marginal økning på ca 0,5 

promille i årlig eiendomsskatt. Det er vanskelig å gi en detaljert oversikt over hva dette betyr for hver 

enkelt bolig men det vil utgjøre ca 1350 kroner i året for en bolig med takst på ca 2,7 millioner (som i 

dag skal ha en estimert eiendomsskatt på ca 5400 kroner). Avhengig av hvordan eiendomsskatten 

endres på sikt vil det være naturlig å se på eventuelle ordninger med bunnfradrag knyttet til enkelte 

grupper i samfunnet utover i økonomiplanperioden. Rådmannen føler ikke at eiendomsskatten er så 

høy pr i dag at dette er nødvendig for å sikre en sosial profil. 

Rådmannen mener at økningen tilsvarer omtrent lønns- og prisveksten i perioden fra 2013 til 2019.  

Hva betyr rådmannens forslag for kommunen? 
På sikt er det ikke relevant hva som er promille og hva som er takstgrunnlag. Det er den ønskede 

inntekten fra eiendomsskatten som må beskrives og legges inn i budsjettet. Gjennom å bygge fond i 

2019 og god skattetakstplanlegging vil vi trolig kunne minimere uønskede svingninger i inntektene 

som medfører usikkerhet i budsjetteringen. De endrede forutsetningene for takst, sats og 

reduksjonsfaktor gjør det nødvendig å gjøre endringer allerede i år for å veie opp for fremtidige 
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svingninger. Dette er sammenlignbart med den skatteplanleggingen Hole kommune måtte foreta seg 

for å opprettholde tjenestenivået da Olav Thon varslet å flytte formuen over i en stiftelse og 

kommunen fikk redusert skatten med 125 millioner kroner. 

Fremtidens Hvaler kommune og fremtidens Hvalersamfunn 
Hvordan skal vi da sikre riktig bruk av de ekstra ressursene vi tilfører årets budsjett? 

Vi må bygge fond 
Rådmannen er overbevist om at det aller viktigste vi gjør for å sikre de kommunale tjenestene for 

fremtiden er å bygge opp disposisjonsfondene våre. I rådmannens budsjettforslag ligger det derfor 

inne en økning i eiendomsskatt som skal gi oss et fremtidig handlingsrom. Av den planlagte økningen 

i eiendomsskatt vil vi sette av 5 millioner kroner til disposisjonsfond. I tillegg planlegges ca 3 millioner 

kroner avsatt fra økt skatteanslag. Totalt håper rådmannen å kunne avsette ca 8 millioner kroner til 

fond neste år for å forbedre situasjonen som er beskrevet i følgende tabell. 

 

Behov for å igangsette endringer i organisering og effektivisering 
Etter flere år med reduserte rammer i seksjonene har vi trolig nådd grensen for hva vi kan hente ut 

av kutt og kostnadsreduksjoner med gjeldende organisering. Varde Hartmark peker på at det er et 

behov for å evaluere organisasjonsstrukturen med tanke på kommunens fremtidige utfordringer. Det 

pekes spesielt på å skape en organisering som gir rom for større grad av kostnadseffektivitet ift 

tjenestene våre og økt fokus på samarbeid på tvers. Rådmannen anerkjenner disse funnene og 

ønsker å avsette midler til en endringsprosess i 2019. Det blir viktig å sette i gang en godt forankret 

prosess med tett dialog med fagforeningene og deltakelse fra ansatte. Inkludert i dette planlegges en 

gjennomgang av den politiske organiseringen i forbindelse med valget neste år. Rådmannen ønsker å 

sette av 700.000 kroner til ekstern hjelp i endringsprosessen og 300.000 kroner til et 

effektiviseringsprosjekt i 2019 budsjettet. Valggjennomføring er ikke en endring i seg selv men 

rådmannen har valgt å legge hele budsjettøkningen ift valg 2019 og justeringer i den politiske 

strukturen på 300.000 kroner til denne posten. Totalt avsettes 1,3 millioner til dette formålet. 

«Nye Hvaler» prosjekter 
Innenfor paraplyen «Nye Hvaler» ønsker rådmannen å sette i gang flere spennende 

utviklingsprosjekter samt å følge opp det allerede igangsatte arbeidet i organisasjonen. Rådmannen 

legger derfor inn en økonomisk ramme på 2,5 millioner kroner til gjennomføring av «Nye Hvaler». 

«Møtet med innbyggerne» vil medføre at vi gjennom året endrer mye på hvordan vi har vår daglige 

kontakt med de ulike brukergruppene våre. Vi planlegger blant annet et nytt servicetorg på rådhuset, 
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ny profilering, bruk av nye digitale kanaler, ny telefoniløsning og nye nettsider (min side og chat). Vi 

forventer å kunne realisere gevinster fra dette prosjektet alt i 2020. 

«Automatiseringsprosjektet» vil ta utgangspunkt i at vi skal overføre enkelte regelstyrte 

arbeidsprosesser fra manuelle til digitale løsninger. Vi skal jobbe tett opp mot Sarpsborg, Fredrikstad 

og Halden kommuner for å dra nytte av eventuelle stordriftsfordeler innenfor 

programmering/systemer samtidig som vi sammen med SmartKom kommunene (Våler, Marker, 

Råde, Aremark og Skiptvedt) skal bidra med de «smådriftsfordelene» som en liten oversiktlig 

kommune kan stå for. Vi forventer å se en økende grad av gevinstrealisering fra 2019 til 2023. 

«Nye oppvekst og Nye NAV» er foreløpige arbeidstitler på et igangsatt samarbeid mellom seksjonene 

Helse og Velferd og Oppvekst. Hensikten er å se på hvordan vi kan bygge ned «siloene» og se på de 

ulike brukergruppene i et nytt lys. Når vi nå bygger en ny barneskole, og derigjennom samler 

skolemiljøene, får vi en mulighet til å tenke på en annen måte i forhold til organisering og fysisk 

plassering som vi ønsker å bringe med oss videre ut i organisasjonen. Målsetningen er en sømløs og 

helhetlig tenking rundt innbyggeren mellom 0 og 23 år. Rådmannen forventer å realisere økonomiske 

gevinster av dette arbeidet alt i år 2020 hvis vi klarer å opprettholde planene for bygging av en ny 

skole. 

Ut over disse store delprosjektene vil vi sette i gang prosjekter som for eksempel «Tidstyvene i vårt 

daglige arbeid» og videreføre for eksempel «Trepartsamarbeidet på Dypedalsåsen sykehjem». 

Rådmannen foreslår at 2 millioner av de planlagte prosjektmidlene (totalt 2,5 millioner) settes av til 

formannskapets disposisjon og at de tildeles prosjektene etter konkrete søknader tidlig i 2019. De 

resterende 500.000 kronene brukes blant annet til å opprettholde en koordinatorstilling i 

organisasjonen for å sikre nødvendig fremdrift. 

Næringsutvikling 
Det er nylig vedtatt en ny næringsstrategi som peker på mange viktige utviklingsområder for Hvaler 

kommune. Samtidig pågår det flere spennende initiativ i regi av både Borg Havn og private investorer 

som vil kunne gi store fremtidige gevinster for Hvalersamfunnet. For å kunne fungere som et 

bærekraftig samfunn i fremtiden er det viktig at vi avsetter midler som skal styrke det eksisterende 

næringslivet vårt, men også å bidra til å finne nye forretningsområder som kan bety noe for oss som 

kommune og det fremtidige omdømmet vårt. Rådmannen avsetter 1 million kroner til dette formålet 

ut over det som er innarbeidet i seksjonens budsjett og forventer at dette vil gi fremtidige gevinster 

for både næringsliv og kommune fra 2020 og utover. 

Planlegging av fremtidens lokalsamfunn 
Uten et godt planverk er det vanskelig å sikre en forutsigbar og god utvikling av kommunen og av de 

forskjellige lokalsamfunnene våre. I løpet av kort tid forventes den nye arealplanen å være vedtatt. 

Dette legger de overordnede føringene for vår planlagte utvikling. Rådmannen finner det nødvendig 

å følge opp dette med en rullering av Kommuneplanens samfunnsdel og av to konkrete 

områdeplaner knyttet til Skjærhalden og Hauge. Sistnevnte er direkte knyttet til flyttingen av 

barneskolen og ønsket om å finne alternativ bruk av både arealer og innsats i lokalsamfunnet. 

Skjærhalden har vi gjennom en egen plan muligheten til å sikre en god og bærekraftig utvikling av 

kommunale tjenester, samfunnsutvikling, næringsutvikling og tilrettelegging for fremtidens havne- 

og sentrumsutvikling. Koblingen til utviklingen på de østre øyene vil også stå sentralt i planarbeidet. 

Det settes av inntil 1 million kroner til dette arbeidet. 
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Profilering og feiring 
I 2019 vil det foregå to viktige arrangementer i Fredrikstad og på Hvaler som rådmannen som et 

minimum ønsker å prioritere i et omdømmeperspektiv. Totalt avsetter rådmannen 500.000 kroner til 

profilering som blant annet skal innebefatte disse. Fredrikstad kommune arrangerer sommeren 2019 

«The Tall Ships races». Her ønsker rådmannen å avsette midler til å delta som en samarbeidspartner 

med Fredrikstad kommune på en slik måte at det underbygger vår rolle som maritim region. 

Nasjonalparken fyller også 10 år i 2019. Rådmannen ønsker å sørge for en god og «verdig» feiring av 

et slikt jubileum i nærheten av datoen 09.09.2019. Det blir også viktig å feire de ulike 

måloppnåelsene i omstillingsarbeidet både internt og eksternt samt å gjennomføre ulike aktiviteter 

for de ansatte. Plan for gjennomføring av de ulike profileringsprosjektene legges frem for politisk 

behandling i begynnelsen av 2019. 

Oppsummering av rådmannens budsjettforslag 2019 
Rådmannen legger til grunn en lav vekst i driftsbudsjettene som bidrar til et økt press på tjenestene 

våre slik vi leverer dem i dag. Rådmannen foreslår å øke skatteanslaget med 3 millioner kroner og 

eiendomsskatten med 10 millioner kroner. De inntektene vi får fra dette settes av til fondsbygging, 

organisasjonsendringer og utviklingsprosjekter. Siden det er det samlede «skatt- og avgiftstrykket» 

som er viktig for kommunens innbyggere legger rådmannen vekt på å forsøke å holde gebyrene 

nede. 

Det legges opp til en moderat investeringstakt med fokus på allerede igangsatte aktiviteter og noen 

nye investeringsprosjekter. Både skoleutbygging og gang- og sykkelveien har ligget med i 

investeringsbudsjettene over tid men de ser nå ut til å bli gjennomført i de to kommende årene. 

 

Oversikt driftsbudsjett  Hvaler kommune  

(nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud Bud 

2017 2018 2019

Inntekter:

Skatt -140 962 -140 000 -153 000

Eiendomsskatt -36 095 -36 000 -46 250

Rammetilskudd -95 931 -100 000 -100 000

Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd 0 0 0

Sum frie inntekter -272 988 -276 000 -299 250

Bundne utgifter:

Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2018 7 845 9 800 11 600

Renteinntekter -1 260 -1 100 -1 200

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2018 19 854 26 850 27 800

Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2019, avdrag 0 2 500

Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2019, renter 0 1 100

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende. -16 497 -19 800 -20 100

Diverse f inansieringstransaksjoner 0 0

Sum netto kapitalkostnader 9 942 15 750 21 700

Diverse f inansieringstransaksjoner  

Avsetning til fremtidig kapitalkostnader 0 0

Bruk av avsatte kapitalkostnader

Premieavvik pensjon 0 0 0

Sum 0 0 0

Til disp. drift og investeringer -263 046 -260 250 -277 550

NETTO UTGIFTSRAMMER:

Rådmannens stab 29 119 30 750 31 250

Oppvekst 93 371 95 550 96 050

Helse og velferd 100 357 99 000 104 000

Samfunnsutvikling 28 134 28 600 30 800

Sum fordelt på drift 250 981 253 900 262 100

Netto internt driftsresultat -12 065 -6 350 -15 450

  - Bruk av tidligere års mindreforbruk l 0 0

  - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 425 5 370 14 430

  - Bruk/overføring - bundne driftsfond  10 475 0 0

  - Overføring til investering 1 885 980 1 020

Disp. netto internt driftsresultat -720 0 0

Oversikt driftsbudsjett  Hvaler kommune  
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I tabellen ligger alle de planlagte fonds-, prosjekt- og utviklingsmidlene samlet under posten 

«Bruk/overføring – disposisjonsfond (netto)» med en totalramme på ca 14.4 millioner kroner. F 

Alt i alt medfører årets budsjett et stort behov for streng budsjettdisiplin i 2019. Varde Hartmark 

trekker frem behovet for nye rutiner for prosjektoppfølging. Rådmannen følger opp dette gjennom å 

se på organiseringen vår og gjennom å sette fokus på bruk av gevinstrealiseringsverktøy. 

 

Med ønske om en god budsjettprosess! 

Dag Willien Eriksen 

Rådmann 
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Tabellvedlegg 1 og 2 til rådmannens budsjettframlegg 1.11.2018. 
 

 

Tabell 1, oversikt for driftsbudsjettet - viser balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter i 

økonomiplanperioden.      

 
Tabell 1  Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune 

Oversikt driftsbudsjett  Hvaler kommune               

(nettorammer i 1.000 kr) Regn Bud  Bud  Bud  Bud  Bud  

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inntekter:          
Skatt -140 962 -140 000 -153 000 -157 590 -162 318 -167 187 

Eiendomsskatt -36 095 -36 000 -46 250 -46 250 -46 250 -46 250 

Rammetilskudd -95 931 -100 000 -100 000 -103 000 -106 090 -109 273 

Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 

Sum frie inntekter -272 988 -276 000 -299 250 -306 840 -314 658 -322 710 

Bundne utgifter:          
Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud 2018 7 845 9 800 11 600 13 500 14 900 15 400 

Renteinntekter -1 260 -1 100 -1 200 -1 300 -1 400 -1 400 

Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud 2018 19 854 26 850 27 800 27 400 26 400 25 200 

Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2019, avdrag   0 2 500 5 600 8 400 10 100 

Kapitalutg. nye investeringer fra bud 2019, renter   0 1 100 4 800 7 900 8 100 

Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende. -16 497 -19 800 -20 100 -20 500 -20 700 -20 700 

Diverse finansieringstransaksjoner   0 0 0 0 0 

Sum netto kapitalkostnader 9 942 15 750 21 700 29 500 35 500 36 700 

Til disp. drift og investeringer -263 046 -260 250 -277 550 -277 340 -279 158 -286 010 

          
NETTO UTGIFTSRAMMER:          
Rådmannens stab 29 119 30 750 31 250 31 875 32 513 33 163 

Oppvekst 93 371 95 550 96 050 97 971 99 930 101 929 

Helse og velferd 100 357 99 000 104 000 106 080 108 202 110 366 

Samfunnsutvikling 28 134 28 600 30 800 31 416 32 044 32 685 

Sum fordelt på drift 250 981 253 900 262 100 267 342 272 689 278 143 

          
Netto internt driftsresultat -12 065 -6 350 -15 450 -9 998 -6 469 -7 867 

  - Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

  - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 425 5 370 14 430 8 948 5 369 6 767 

  - Bruk/overføring - bundne driftsfond   4 538 0 0 0 0 0 

  - Overføring til investering 1 885 980 1 020 1 050 1 100 1 100 

Disp. netto internt driftsresultat  5 217 0 0 0 0 0 

Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd                
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Tabell 2, oversikt over investeringsbudsjettet, er ordnet slik at det skilles mellom investeringer som 

betales gjennom gebyrer og avgifter (selvfinansierende investeringer), og investeringer som belaster 

kommunens disponible økonomi (andre investeringstiltak).  

 

 
Tabell 2 Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune 

Oversikt investeringsbudsjett  Hvaler kommune               

(bruttorammer i 1.000 kr) Regn Bud  Bud Bud Bud Bud 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

          
Selvfinansierende investeringstiltak:          
          
Sanering Tangodden            1 000     
Ombygging av pumpestasjoner            1 650         3 300         3 300       3 300  

Datakommunikasjon VA-nettet               600            600            600   
Etablering hovedoverløp ved Korshavn pumpestasjon, avløp           200         1 800     
Ombygging av pumpestasjon Korshavn        2 874         2 900     
Ny Hovedledning Bølingshavn - Skjærhalden vann, 5000m a kr. 

5000           250         7 000              -      
Ny hovedledning Listranda - Rød, avløp, 800m a kr. 2500            1 750     
Sanere Damenga, ny selvfallsledning til Saltvik, avløp            1 500     
Kummer ifb vannmålere               200            200    
Smart Vann        7 500               -       
Ombygging vannkummer for spyling og pluggkjøring               300            300            300            300  

Ny ledning Bølingshavn – Sandbakken avløp, 5000 m a kr. 3000           250         7 000              -      
Ny hovedledning Listranda Rød vann, 800 m a kr. 2500            1 750     
Ny ledning i Norderhaugveien, 500 m a kr. 3000                  -              200         1 300   
Driftsbil VA               500     
Renovasjonsbil        2 800               -       
Nytt nødoverløp Bølingshavn pumpestasjon            1 000     
Prosjektering pumpeledning Bølingshavn - Korshavn               500     
Prosjektering pumpeledning Revholmen - Kallera               300     
Prosjektering ny vannledning Bakkevika - Løkkeberg (Søndre 

Sandøy)               250     
Prosjektering ny vannledning Trekanten - Huser (Asmaløy)               250     
Utbedring fiskerihavn i Utgårdskilen          10 000     
             

Andre investeringstiltak:          
          
Seksjon for organisasjonsutvikling og stabsfunksjoner          
Årlige it-investeringer           250            250            250            250           250  

Egenkapitaltilskudd KLP        1 885         1 020         1 050         1 100        1 100  

Menighetens investeringer (orgel Hvaler kirke)        1 250         3 750         1 250              -                -    

Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei        2 500       19 000       19 000              -                -    

Digitalisering og møte med innbyggerne               500     
          
Seksjon for oppvekst           
IT-investeringer skolene               950            950            950            950  

Restarbeider for ombygging  av ungdomskolen      45 000         5 000     
Prosjektering, planlegging og bygging - ny felles skole Asmaløy        2 000       50 000     100 000    
Etterbruk av skolebygg - prosess og planlegging               500            500            500   

                  -       
          
          
Seksjon for helse og velferd          
Rehabilitering og etterisolering av tak Dypedalåsen        1 875         1 875              -      
Utskifting av 8 ventilasjonsaggregater Dypedalåsen        2 500         2 500              -      
Vannbårent varmeanlegg Dypedalåsen         1 875         1 875              -      
Kombinert gressklipper og snøryddemaskin Dypedalsåsen               550     
Boliger for vanskeligstilte            8 000       12 000    
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Prosjektering av fase 2 på Dypedal med 7 nye sykehjemsplasser               500     
Prosjektering og oppføring av flere omsorgsboliger             1 000        15 000   
prosjektleder innen velferdsteknologi          
sjekk regnskap på velferdsteknologi 1000 - hva gjenstår? Se over          
          
Seksjon for samfunnsutvikling          
Adgangskontroll,  lås og beslag på kommunale formålsbygg               800            400            400            300  

Arbeidsbil Håndverkertjenesten (utskifting)               500              -              500              -    

Bytte ut tjenestebil på rådhuset               500              -      
Aldersoppgradering elektro forts.               750            500            375            375  

Standardheving ift etterslep bygg            1 500         1 500         1 500      1 500  

Innløsning av festegrunn kom. formålsbygg            5 000              -                -     
Konseptutredning og realisering  solcelleteknologi - bygg            500         1 250         5 000         1 250   
Brannstasjon Hauge        3 000         2 750              -      
Heis Kornmagasinet             1 250  

Rehabilitering av tak Hvalerhallen og E-bygg (membranduk)               750         1 500    
HMS-tiltak Solskjerming formålsbygg mm           125            125            125            125            125  

Ubemannet gulvvaskemaskin Hvalerhallen               560     
Overgang til bioolje 3 bygg               625     
Ladeinfrastuktur i Hvaler-samfunnet               400     
Fiber til Hvaler-samfunnet          10 500       10 500         9 750      6 750  

Utvikling av Kulturskolen, utstyr og instrumenter               150     
Utskifting av gamle gatelysarmaturer til LED            2 500     
             

Sum investeringsutgifter        46 761    93 155    166 180    159 125      37 200      16 200  

Låneavdrag på utlån (ekstraordinært)          
Utlån, kjøp av aksjer og andeler           4 429       5 500         8 500         8 500         8 500        8 500  

Avsatt til disposisjonsfond          
               ubundne investeringsfond          
               bundne investeringsfond           2 278         
Dekning av tidligere års merforbruk          
Styrking av likviditetsreserven          
Sum investeringsbehov         53 468     98 655     174 680     167 625       45 700      24 700  

Overføring fra årets driftsbudsjett                -       -1 650        -1 020       -1 050       -1 100       -1 100  

Tilskudd og refusjoner         -6 445   -11 371      -28 230     -40 700       -3 120       -2 300  

Salg av fast eiendom              -40        -180       
Andre inntekter            -349            -         
Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer         -2 702        -500        -1 500       -1 500       -1 500       -1 500  

Bruk av disposisjonsfond         -1 019         
             ubundne investeringsfond          
             bundne investeringsfond         -3 107         
Bruk av likviditetsreserven          
Bruk av tidligere opptatte lån          
Bruk av Start-lån         -2 500     -5 000        -7 000       -7 000       -7 000       -7 000  

Bruk av lån       -37 306   -79 954    -136 930   -117 375     -32 980     -12 800  

Sum finansiering       -53 468   -98 655    -174 680   -167 625     -45 700     -24 700  

              

Sum udekket/udisponert = 0                -              -                 -                -                -                   -    

 

 

Generelle kommentarer 

Investeringene som vedtas for 2019 er bindende i forhold til rammer og finansiering. Det er forutsatt 

at investeringer som foreslås og vedtas ikke har driftsøkonomiske konsekvenser som ikke kan 

betjenes innenfor de økonomiske driftsrammene som er oppgitt i kapittel 3.6.  

 

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte investeringstiltakene 2019-2022 
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Selvfinansierende investeringstiltak:      
Investeringstiltak:  Sanering Tangodden   2 019 2 020 2 021 2 022 

Ved landtakspunktet på Tangodden, (Kjøkøy) har man 

vannledning som man ønsker skal kobles om å legges ut i 

sjøen.  

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 000 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ombygging av pumpestasjoner   2 019 2 020 2 021 2 022 

Gjelder Skjelsbu slipp og Saltvik Vesterøy i 2019.  Sum investeringsbehov fritatt mva  1 650 3 300 3 300 3 300 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 650 3 300 3 300 3 300 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Datakommunikasjon VA-nettet   2 019 2 020 2 021 2 022 

Fiber til driftsovervåking. Går over flere år. Sum investeringsbehov fritatt mva  600 600 600 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 600 600 600 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Etablering hovedoverløp ved Korshavn pumpestasjon, avløp 2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføre prosjekt fra 2017 Sum investeringsbehov fritatt mva  1 800 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 800 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ombygging av pumpestasjon Korshavn   2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføring av investering fra 2017. Tar med 1874 000 fra 

2017. 
Sum investeringsbehov fritatt mva  2 900 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 2 900 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ny Hovedledning Bølingshavn - Skjærhalden vann, 5000m a kr. 5000 2 019 2 020 2 021 2 022 

Vann. Ny hovedvannledning til Skjærhalden, forsterkning av 

ledningsnett.  
Sum investeringsbehov fritatt mva  7 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 7 000 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ny hovedledning Listranda - Rød, avløp, 800m a kr. 2500 2 019 2 020 2 021 2 022 

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 750 0 0 0 
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Pumpeledning spillvann. Arbeidet utføres samtidig med 

vannledning. 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 750 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Sanere Damenga, ny selvfallsledning til Saltvik, avløp 2 019 2 020 2 021 2 022 

Fjerne eksisterende pumpestasjon og legge ny 

selvfallsledning til Saltvik. Ses i sammen ombygging av 

pumpestasjoner. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 500 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Kummer ifb vannmålere   2 019 2 020 2 021 2 022 

Nye kummer i forbindelse med montering av vannmålere på 

hovednettet og spyling av ledningsnettet. Det må i første 

omgang settes ned en ny vannkum ved PV 1003 Hauge for 

måling av vannmengde mot Utgårdskilen. Videre skal det 

settes ned kummer med vannmålere andre steder i 

kommunen for å kunne kontrollere vannforsyningen over sjø 

og land. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  200 200 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 200 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Smart Vann   2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføre prosjekt fra 2016 og 2017 Sum investeringsbehov fritatt mva  0 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ombygging vannkummer for spyling og pluggkjøring 2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføre prosjekt fra 2017. Går over flere år. Sum investeringsbehov fritatt mva  300 300 300 300 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 300 300 300 300 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ny ledning Bølingshavn – Sandbakken avløp, 5000 m a kr. 3000 2 019 2 020 2 021 2 022 

Avløp. Gjøres samtidig med vannledning. Kobles til Eklund. 

Snu Eklund til Bølingshavn. 
Sum investeringsbehov fritatt mva  7 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 7 000 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
     

Investeringstiltak: Ny hovedledning Listranda Rød vann, 800 m a kr. 2500 2 019 2 020 2 021 2 022 

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 750 0 0 0 
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Ny forsyningsledning Rød, Listranda. Forsterkning av 

ledningsnett. 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 750 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ny ledning i Norderhaugveien, 500 m a kr. 3000 2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføre prosjekt fra 2017 Sum investeringsbehov fritatt mva  0 200 1 300 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Driftsbil VA   2 019 2 020 2 021 2 022 

Ny driftsoperatørbil. Sum investeringsbehov fritatt mva  500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 500 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Renovasjonsbil   2 019 2 020 2 021 2 022 

Utskifting av renovasjonsbil i takt med utskiftningsplan. I 

denne sammenheng så ser vi på muligheter for å ha en ren 

elektrisk renovasjonsbil. Dette er et nytt marked i Norge, 

men det er pågående undersøkelser om dette er en 

funksjonell løsning for oss  

Sum investeringsbehov fritatt mva  0 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Nytt nødoverløp Bølingshavn pumpestasjon 2 019 2 020 2 021 2 022 

Etablering av nytt nødoverløp ved B. havn pumpestasjon. 

Det er i dag et nødoverløp med svært begrenset kapasitet 

ved pumpestasjonen, overløpet klarer ikke å ta unna og da 

renner det ut av fra bygget. Det er lagt til rette en nytt 

overløp på land, dette må forlenges et godt stykke ut i sjøen.  

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 000 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering pumpeledning Bølingshavn - Korshavn 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ved endring av avløpssystemet fra Skjærhalden til 

Bølingshavn er det behov for å legge en ny pumpeledning for 

avløp i sjøen, prosjektet på Korshavn tilpasses denne 

ledningen. Unngår bruk av nødoverløp og lokal forurensning 

Sum investeringsbehov fritatt mva  500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 500 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering pumpeledning Revholmen - Kallera 2 019 2 020 2 021 2 022 

Prosjektering av ny pumpeledning i sjøen for avløp fra 

Revholmen til Kallera. Det er behov for en ny avløpsledning 

fra Revholmen til Kallera da eksisterende ledning fra 

Norderhaug til Kallera har begrenset kapasitet. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  300 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 300 0 0 0 
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Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering ny vannledning Bakkevika - Løkkeberg (Søndre Sandøy) 2 019 2 020 2 021 2 022 

Prosjektering av ny vannledning mellom Bakkevika og 

Løkkeberg krysset. Det vil sikre og bedre vannlevering da 

man får en ringledning da de i flere perioder av året har 

dårlig vanntrykk og lite med vann pga små dimensjoner.  Vi 

har hatt driftsproblem med frysing av vannledning utenfor 

Nedgården, denne ledningen sikrer forsyningen.  

Sum investeringsbehov fritatt mva  250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 250 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering ny vannledning Trekanten - Huser (Asmaløy) 2 019 2 020 2 021 2 022 

Prosjektering av ny vannledning mellom Trekanten og Huser 

på Asmaløy. Tiltaket bedrer sikkerheten av vann da man 

oppnår en ringledning på vannet 

Sum investeringsbehov fritatt mva  250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 250 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Utbedring fiskerihavn i Utgårdskilen   2 019 2 020 2 021 2 022 

Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2019 satt av 

4,8 mill kroner til delfinansiering for utbygging av 

fiskerihavnen i utgårdskilen. Kommunens havneforvalter - 

Borg Havn - har sendt søknad om tilskudd, men Kystverket 

har krav om at slike prosjekt må fullfinansieres gjennom 

kommunens budsjettvedtak for å realiseres. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  10 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Tilskudd fra staten 4 800     

Bruk av lånemidler 5 200 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      
  

    
Andre investeringstiltak   

    
Seksjon for organisasjonsutvikling og stabsfunksjoner     
Investeringstiltak: Årlige it-investeringer   2 019 2 020 2 021 2 022 

Årlig investeringspott for bevaring av IKT-struktur, fornying 

av servere og ny programvare. 
Sum investeringsbehov inkl mva 250 250 250 250 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 50 50 50 50 

Bruk av lånemidler 200 200 200 200 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Egenkapitaltilskudd KLP   2 019 2 020 2 021 2 022 

Inngangsbilletten til KLP som pensjonsleverandør er 

egenkapitalinnskudd som utgjør ca 2,76% av "flyttereserven" 

i pensjonsordningen. Hvalers andel utgjør ca 4,5 mill kroner 

som kan fordeles over flere år.  

Sum investeringsbehov inkl mva 1 020 1 050 1 100 1 100 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 1 020 1 050 1 100 1 100 

      
Investeringstiltak: Menighetens investeringer (orgel Hvaler kirke) 2 019 2 020 2 021 2 022 

Det er nå inngått kontrakt om levering av nytt orgel til Hvaler 

kirke. Både riksantikvar og biskop har godkjent det omsøkte 
Sum investeringsbehov inkl mva 3 750 1 250 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 
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prosjektet. Orgelet blir bygget i Tyskland med oppstart våren 

2019, og installasjonen i Hvaler kirke begynner tidlig i januar 

2020. Leveransen skal være sluttført til påske 2020. 

Refusjon mva 750 250 0 0 

Bruk av lånemidler 3 000 1 000 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei 2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføre prosjekt fra 2017. Utredningsarbeid fortsetter i 

samarbeid med Hafslund Nett, Fredrikstad  Energinett, 

Østfold  

Sum investeringsbehov inkl mva 19 000 19 000 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 3 800 3 800 0 0 

Bruk av lånemidler 15 200 15 200 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Digitalisering og møte med innbyggerne   2 019 2 020 2 021 2 022 

  Sum investeringsbehov inkl mva 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 100 0 0 0 

Bruk av lånemidler 400 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

      
Seksjon for oppvekst       
Investeringstiltak: IT-investeringer skolene   2 019 2 020 2 021 2 022 

Skolene har elevpcér som er klar for utskiftning. Dette er lagt 

opp til en årlig utskriftingsrate på ca 1/4 av elevpcene og 

elektroniske tavleløsninger. 

Sum investeringsbehov inkl mva 950 950 950 950 

  0 0 0 0 

Refusjon mva 190 190 190 190 

Bruk av lånemidler 760 760 760 760 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Restarbeider for ombygging  av ungdomsskolen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Restarbeider Hvaler Ungdomsskole. I tertialmelding for 2018 

er det beskrevet noen ekstraarbeider som er påløpt ved 

ombyggingen av Hvaler ungdomsskole. Dette begrunnes i 

utskifting av store deler av avløpssystemet, etterisolering av 

tak samt nye vinduer i paviljongene, asfaltering, 

ekstrautgifter til dørmiljø/adgangskontroll samt prisstigning.  

Sum investeringsbehov inkl mva 5 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 1 000 0 0 0 

Bruk av lånemidler 4 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering, planlegging og bygging - ny felles skole Asmaløy 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ny felles skole på Asmaløy, bygging av administrasjons- og 

barneskolefløyer. Tallstørrelsene er fortsatt under 

utarbeiding så dette er foreløpige estimater. 

Sum investeringsbehov inkl mva 50 000 

100 

000 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 10 000 20 000 0 0 

Bruk av lånemidler 40 000 80 000 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Etterbruk av skolebygg - prosess og planlegging 2 019 2 020 2 021 2 022 

Sum investeringsbehov inkl mva 500 500 500 0 
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Når skolestrukturen endelig er fastsatt, vil det vær behov for 

en omfattende prosess for å videreutvikle bygningsmassen 

på Åttekanten og på Floren. Det bør derfor være dedikert 

midler til å drive  prosessen videre. 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 100 100 100 0 

Bruk av lånemidler 400 400 400 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

      
Seksjon for helse og velferd      
Investeringstiltak: Rehabilitering og etterisolering av tak Dypedalåsen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Takene må skiftes ut pga elde og når dette gjøres 

oppgraderes disse samtidig med ekstra isolering for å 

tilfredsstille moderne energikrav. Tiltaket vil gi innsparinger i 

energibruk. Energiinnsparingen sees i sammenheng med 

konseptutreding og nytt fyringsanlegg. Stasjonen forventes 

ferdig innredet i 2019.   

Sum investeringsbehov inkl mva 1 875 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 375 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 500 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Utskifting av 8 ventilasjonsaggregater Dypedalåsen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Dagens anlegg er på overtid og det er ikke lenger deler å få 

til det gamle. Prosjektet startet opp i 2018 og videreføring av 

prosjektet gjøres i 2019. Økonomi som tidligere innmeldt i 

dagens økonomiplan. 

Sum investeringsbehov inkl mva 2 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 500 0 0 0 

Bruk av lånemidler 2 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Vannbårent varmeanlegg Dypedalåsen    2 019 2 020 2 021 2 022 

Jordbrønner er allerede boret i forbindelse med nybyggene, 

ny fyringssentral og radiatorer i alle rom. Dette vil gi 

vesentlige sparte strømutgifter som foregående år var i 

størrelsesorden 400.000 kr 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 875 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 375 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 500 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Kombinert gressklipper og snøryddemaskin Dypedalsåsen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Det kjøpes inn en multimaskin, tilsvarende den man har på 

renovasjonsrampen, som skal stasjoneres på Dypedalåsen. 

Maskinen er en multimaskin og skal primært utrustes til 

snørydding og gressklipping. Det finnes ekstrautstyr for 

fjerning av strøsand på Sandbakken og den kan benyttes ved 

behov. 

Sum investeringsbehov inkl mva 550 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 110 0 0 0 

Bruk av lånemidler 440 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Boliger for vanskeligstilte   2 019 2 020 2 021 2 022 

Hvaler kommune står foran store behov for boliger til 

flyktninger, eldre og andre som ikke kan ivareta sine 

interesser selv på boligmarkedet. Investeringer til boliger for 

vanskeligstilte vil i utgangspunktet være selvfinansierende 

med støtte fra Husbanken og leieinntekter. Byggekostnader 

opp mot 20 millioner kroner vil gi en støtte fra Husbanken på 

Sum investeringsbehov inkl mva 8 000 12 000 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 1 600 2 400 0 0 

Tilskudd  10 000    

Bruk av lånemidler 6 400 -400 0 0 
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minimum kr 5 millioner. I tillegg vil kommunen kunne søke 

om ca 5 millioner i momsrefusjon. Dersom det bygges 8 

boliger med et areal på ca 55 kvm vil det kunne gi årlige 

leieinntekter på minimum kr 672 000.-årlig. 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering av fase 2 på Dypedal med 7 nye sykehjemsplasser 2 019 2 020 2 021 2 022 

Sluttføre prosjektering, kan dette nedprioriteres??? Behov 

for andre prosjekteringsmidler for videreføring av boliger i 

området. (500 - 1000) 

Sum investeringsbehov inkl mva 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 100 0 0 0 

Bruk av lånemidler 400 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Prosjektering og oppføring av flere omsorgsboliger  2 019 2 020 2 021 2 022 

For å imøtekommet befolkningsutviklingen i kommunen og 

følge opp kommunestyrets vedtak om at investeringer i 

eldreomsorgen skal gjennomføres på Skjærhalden området 

er det behov for midler til prosjektere områder tilrettelagte 

boliger.  

Midler skal benyttes til forarbeid til reguleringsplaner eller 

forberede planer som kan synliggjøres for kommunestyret. 

Dersom investeringsmidlene resulterer i utbygging vil de 

kunne innarbeides som grunnlag for søknad om midler fra 

Husbanken. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 200 0 0 0 

Bruk av lånemidler 800 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Seksjon for samfunnsutvikling      
Investeringstiltak: Adgangskontroll,  lås og beslag på kommunale formålsbygg 2 019 2 020 2 021 2 022 

Det er et stort behov for å forbedre adgangskontroll og 

låssystemene til våre formålsbygg.  Østerhaug, Rådhuset, 

Hvaler Ungdomsskole og Dypedalåsen er nå skallsikret med 

elektronisk kortsystem. Det gjenstår fortsatt en del av våre 

formålsbygg som ikke har slike systemer og det er også 

behov for å videreutvikle systemet innvendig i byggene.  

Sum investeringsbehov inkl mva 800 400 400 300 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 160 80 80 60 

Bruk av lånemidler 640 320 320 240 

Overføring fra drift 0 0 0 0  

     
Investeringstiltak: Arbeidsbil Håndverkertjenesten (utskifting) 2 019 2 020 2 021 2 022 

Ut fra en kost-/nyttevurdering er det nødvendig å bytte ut 

håndverkerbilene når de har tjenestegjort i 8 år. Det er med 

bakgrunn i det behov for utskifting av to biler, en i 2019 og 

en i 2021. Behovet er større kassebiler med mulighet for å 

kunne trekke stor henger. 

Sum investeringsbehov inkl mva 500 0 500 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 100 0 100 0 

Bruk av lånemidler 400 0 400 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Bytte ut tjenestebil på rådhuset   2 019 2 020 2 021 2 022 

Bytte ut Toyota Prius med el-bil som har god rekkevidde evt 

en plug-in-bil. Det er el-bil stasjonert ved Rådhuset fra før. 

Den har begrenset rekkevidde. Det er derfor viktig å kunne 

supplere med en bil som har lang nok rekkevidde for å kunne 

kjøre f.eks tur-/retur Oslo en kald vinterdag. 

Sum investeringsbehov inkl mva 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 100 0 0 0 

Bruk av lånemidler 400 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 
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Investeringstiltak: Aldersoppgradering elektro forts.   2 019 2 020 2 021 2 022 

Ekstern tilstandsregistrering viser til et behov for 

aldersoppgradering av de elektriske anleggene estimert til 7 

mill.  Arbeidet startet opp i 2016, skolene er ikke prioritert 

pga pågående utredninger, men bl. a. Dypedalåsen har fått 

oppgraderinger av under- og hovedfordeling av strøm.  

Barnehager, boliger , Herredshus og Kornmagasinet er steder 

som trenger oppgraderinger. 

Sum investeringsbehov inkl mva 750 500 375 375 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 150 100 75 75 

Bruk av lånemidler 600 400 300 300 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Standardheving ift etterslep bygg   2 019 2 020 2 021 2 022 

Det foreligger et program som beskriver standardheving, 

utviklingstiltak, rehabilitering og vedlikehold av 

bygningsmassen til Hvaler kommune. Dette er større og 

mindre tiltak der vedlikeholdsoppgavene belastes 

driftsbudsjettet, mens utviklingstiltak/standardheving er 

investeringstiltak. Dette fremgår av nevnte plan og er en 

videreføring av det som allerede ligger inne i økonomiplanen 

for 2018-2021. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 500 1 500 1 500 1 500 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 300 300 300 300 

Bruk av lånemidler 1 200 1 200 1 200 1 200 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Innløsning av festegrunn kom. formålsbygg 2 019 2 020 2 021 2 022 

Stadig økende festeavgifter tilsier at man bør kjøpe ut 

festegrunn. Dette krever en omfattende juridisk prosess som 

planlegges i 2018 og realiseres i 2019. 

Sum investeringsbehov inkl mva 5 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 5 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Konseptutredning og realisering  solcelleteknologi - bygg  2 019 2 020 2 021 2 022 

I 2019 er ENØK-tiltak på sykehjemmet Dypedalåsen knyttet 

opp mot rehabiliteringsoppgaver og i 2020 vil det foreslås 

etablering av solcellepark på taket av Hvalerhallen i 

forbindelse med legging av ny taktekking.  

Sum investeringsbehov inkl mva 1 250 5 000 1 250 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 250 1 000 250 0 

Bruk av lånemidler 1 000 4 000 1 000 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Brannstasjon Hauge   2 019 2 020 2 021 2 022 

Investeringstiltaket går over to år, det begynte i 2018. 

Stasjonen forventes ferdig innredet i 2019.  Pga skjerpede 

HMS-krav fra Arbeidstilsynet som utløser krav til større 

arealer, vil sluttsummen bli ca 1,5 mil kr dyrere enn antydet i 

økonomiplanen. 

Sum investeringsbehov inkl mva 2 750 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 2 750 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Rehabilitering av tak Hvalerhallen og E-bygg (membranduk) 2 019 2 020 2 021 2 022 

Taket på spesialromfløyen på ungdomskolen (E-bygget) har 

allerede hatt mindre lekkasjer og det haster med å legge 

nytt. Må gjørers så fort som mulig i 2019. Membran på selve 

Hvalerhallen er nå 18 år gammel og har nådd forventet 

levetid. Dersom nytt taktekke kan kombineres med en 

Sum investeringsbehov inkl mva 750 1 500 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 150 300 0 0 

Tilskudd  via tippemidler 0 0 0   

Bruk av lånemidler 600 1 200 0 0 
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omfattende solcellepark, kan dette vurderes i løpet av 2019 

og utføres i 2020 (ref eget tiltak konseptutredning energi) Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: HMS-tiltak Solskjerming formålsbygg 

mm   2 019 2 020 2 021 2 022 

Dersom utbygging av alle tre skolene blir realisert, vil 

solskjerming av disse være inkludert i byggeprosjektene. Det 

fremkommer allikevel en del HMS-tiltak i etterkant av 

vernerunder osv. som bør imøtekommes med bakgrunn i 

gjeldene normer og forskrifter 

Sum investeringsbehov inkl mva 125 125 125 125 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 25 25 25 25 

Bruk av lånemidler 100 100 100 100 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ubemannet gulvvaskemaskin Hvalerhallen 2 019 2 020 2 021 2 022 

Hver gang gulvet i Hvalerhallen skal rengjøres beslaglegger 

dette arbeidskraftressurser. Det er nå i handelen gode 

utprøvde roboter som kan gjøre slik jobb på egen hånd. 

Hvalerhallen vil, når det kommer barneskole der borte ville 

bli benyttet kontinuerlig på dagtid. Da er det lurt å kunne 

beslaglegge minst mulig av brukstiden til renhold.  

Sum investeringsbehov inkl mva 560 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 112 0 0 0 

Bruk av lånemidler 448 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Overgang til bioolje 3 bygg   2 019 2 020 2 021 2 022 

Det er varslet nasjonalt forbud mot bruk av fossil olje og 

parafin til oppvarming fra 2020. For å kunne møte denne 

forskriften vil det være forholdsvis rimelig å bygge om 

dagens anlegg for bruk av bioolje kombinert med 

varmepumpeteknologi. Ved Hvalerhallen er det allerede 

etablert varmepumpe med tilhørende. Dette tiltaket gjelder 

rådhuset, Herredshuset og Hvalerhallen. 

Sum investeringsbehov inkl mva 625 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 125 0 0 0 

Bruk av lånemidler 500 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Ladeinfrastruktur i Hvaler-samfunnet   2 019 2 020 2 021 2 022 

Det er ønskelig å få etablert en bedre ladeinfrastruktur som 

letter bruken av elektriske kjøretøy i Hvaler-samfunnet. 

Kommunal egenandel gir god utvikling av nye ladepunkter 

sammen med samarbeidspartnere. 

Sum investeringsbehov inkl mva 400 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 80 0 0 0 

Bruk av lånemidler 320 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Fiber til Hvaler-samfunnet   2 019 2 020 2 021 2 022 

Hvaler kommune har prioritert å bygge ut, eie og drifte et 

åpent fibernett for å sikre at kommunens innbyggere, 

næringsliv, fritidseiendommer og kommunal virksomhet har 

god digital infrastruktur. Utbyggingskostnadene vil de første 

årene være høye og påkoblingstakten vil være avgjørende 

for når investeringene dekkes inn av 

abonnementsinntektene. 

Sum investeringsbehov inkl mva 10 500 10 500 9 750 6 750 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 2 100 2 100 1 950 1 350 

Bruk av lånemidler 8 400 8 400 7 800 5 400 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Utvikling av Kulturskolen, utstyr og instrumenter 2 019 2 020 2 021 2 022 

Utstyr, instrumenter og teknisk utstyr til 

undervisningsformål. 
Sum investeringsbehov inkl mva 150 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 
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Refusjon mva 30 0 0 0 

Bruk av lånemidler 120 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Investeringstiltak: Utskifting av gamle gatelysarmaturer til LED 2 019 2 020 2 021 2 022 

Videreføring av investering fra 2017 Sum investeringsbehov inkl mva 2 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 500 0 0 0 

Bruk av lånemidler 2 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

 

 

 


