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1 Innledning 

1.1 Kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett  

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er forankret både i kommuneloven og plan- og bygningsloven. Begge lovene 
understreker også at utviklingen skal være bærekraftig. Plan- og bygningsloven legger til grunn at samfunnsdelen skal være 
kommunens overordnede styringsverktøy. Den nye kommuneloven har også en bestemmelse om at økonomiplanen skal vise 
hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. 
 
Kommuneplanen i Hvaler kommune ble vedtatt i april 2011, og har et tidsperspektiv på 12 år. Planen bør allikevel vurderes 
for rullering en gang i hver valgperiode (hvert 4 år). Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken, og ble 
vedtatt i 2019.   Økonomiplanen gjelder for fire år, men det er kun årsbudsjettet som er bindende. Begge disse dokumentene 
må være fullstendige og realistiske, og anvise dekning (finansiering) for alle kostnader. Eventuelle budsjettendringer tas som 
hovedregel i forbindelse med fremleggelse av tertialrapportene pr 30.04 og 31.08 i budsjettåret.  
 
Selve økonomiplanen og årsbudsjettet er slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. 
Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk 
gjennomførbarhet, både på kort og lang sikt. 
 

1.2  Oppbygging av økonomiplanen og årsbudsjettet 

Økonomiplanen og årsbudsjettets første kapitel omhandler en kort beskrivelse av Hvalers kommunes virksomhetsstyring og 
årshjul. Videre er den pågående omorganiseringen viet en del plass, med en beskrivelse av hvordan Hvaler kommune er tenkt 
organisert fra og med 2020. Her blir også kommunens arbeid med vår viktigste ressurs – de ansatte – omtalt. Helt til slutt 
følger en kort oppsummering av hele budsjettdokumentet. 
 
Kapittel 2 inneholder Hvaler kommunes visjoner og målhierarkiske oppbygging. Her beskrives målene fra kommuneplanens 
samfunnsdel og de strategiske økonomiplanmålene som er tenkt å gjelde for alle virksomheter og seksjoner. Dokumentet 
presenterer målnivå 1 (kommuneplanmål), målnivå 2 (økonomiplanmål), målnivå 3 (virksomhetsmål) og målnivå 4 
(individuelle mål). Arbeidet med vår nye målstruktur har pågått en stund, men er enda ikke avsluttet. Det betyr at dette 
dokumentet ikke inneholder de endelige målformuleringene på målnivå 3 og 4. Kapitlet viser også en oversikt over pågående 
utviklingsprosjekter. 
 
Kapittel 3 inneholder økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden, samt virksomhetsplanene. Her 
fremkommer også budsjettets obligatoriske hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet, med tilhørende 
noteopplysninger. Det er også pekt spesielt på de største investeringstiltakene som fremmes i kommende 
økonomiplanperiode.  
 

1.3 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 

I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. Kroner, 
regnet fra inntektsnivået i 2019. Ved beregningen av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og 
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 prosent fra 2019 til 2020. 
 
Det er imidlertid to forhold som gjør dette bildet noe mer nyansert. For det første må veksten i frie inntekter i 2020 ses i 
sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. Anslåtte merutgifter for 
kommunesektoren i 2020 som følge av den demografiske utviklingen er på 1,3 mrd. Kroner. Av dette er det anslått at om lag 
0,9 mrd. Kroner må dekkes innenfor veksten av frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å 
opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenestene med uendret standard og produktivitet i 
tjenestene.  
 
Videre foreslås det at en del av de tidligere øremerkede midlene til ulike formål nå fjernes, og i stedet legges inn i 
rammetilskuddet. Dette gjelder blant annet midler til tidlig innsats i skolen, og satsing på rusfeltet. Helt til slutt foreslås det 
(igjen) at innslagspunktet for ressurskrevende brukere økes til 1 361 000 kroner. Dette innebærer en innstramming og for 
kommuner som Hvaler med mange ressurskrevende brukere, vil dette innebære en kostnadsøkning allerede fra inneværende 
år.  
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1.4 Virksomhetsstyring og årshjulet i Hvaler kommune 

En kommunes virksomhetsstyring kan definisjonsmessig beskrives som «all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som 
skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene». 
Det er nå satt fokus på å bedre virksomhetsstyringen i Hvaler kommune. Dette innebærer å ta en gjennomgang av 
styringssystemer, økonomioppfølging, rapportering og målstyring for å nevne noe. Dette arbeidet er påbegynt og vil fortsette 
gjennom 2020, og derigjennom bidra til å styrke rådmannens internkontroll, og å imøtekomme de nye strengere lovkravene i 
kommuneloven med tilhørende forskrifter. 
 
Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det 
illustrerer på denne måten mange av de oppgavene som inngår i kommunens virksomhetsstyring. Figur 1 nedenfor illustrerer 
årshjulet til Hvaler kommune. 
 
Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering – hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra 
foregående år.  
Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi – hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog 
(brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi 
er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige 
føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. 
Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan – hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner 
grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan.  
  
 
Figur 1  Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: 

 

 
 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

JuniJuli

August

September

Oktober

November

Desember

2.6.1 Vedtak regnskap 
2.6.2 ALG-samling 
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1.1.1 Kostra-rapportering  
1.1.2 Kvalitetsrevisjon 

1.2.1 Kostra-rapportering 
1.2.2 Regnskapsavleggelse 
 

1.3.1 Forslag Årsmelding 
1.3.2 Kvalitetstest av  
         utvalgte områder 

1.4.1 Tertialrapport 
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2.7.1 Budsjettrundskriv 

2.8.1 Tertialrapport 
2.8.2 Budsjett samtaler 

3.9.1 Lokale forhandlinger 
3.9.2 Risikovurdering av  
         kontrollaktiviteter 

3.10.1 Økonomi og Plan 
3.10.2 Lokale forhandlinger 
 

3.11.1 Beredskapsøvelse 

3.12.1 KS vedtak seksjonsrammer 
3.12.2 KS vedtak virksomhetsrammer 
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1.5 Organisering 

Det har det siste året blitt snakket mye om hvordan Hvaler kommune er organisert. Hvaler kommune har valgt å forbli en 
egen kommune og Varde Hartmark rapporten av 2018 peker på at det er et stort forbedringspotensial i hvordan vi 
samarbeider og samhandler internt, og at vi er preget av «siloer». Rådmannen har brukt mye tid og krefter på å forberede en 
omorganisering av de kommunale tjenestene som skal bidra til å forbedre oss på disse punktene. Det har i 2019 blitt 
gjennomført ulike interne prosesser som har hatt til hensikt å avdekke mulige forbedringer/endringer som skal kunne gi oss 
både økonomiske gevinster og en opprettholdelse av tjenestenivået. Selv om det kommunale budsjettet øker fra år til år får 
vi totalt sett mindre penger til å levere de kommunale tjenestene for. 

 
 
Hensikten med å endre den administrative organiseringen har derfor vært å få på plass en organisasjon som er tilpasset 
fremtidens kommuneøkonomi sett i lys av den demografiske utviklingen, og de endringene vi ser i innbyggernes behov for 
tjenester (herunder økt omfang av/behov hos ressurskrevende brukere). Det er viktig å se på alle de tiltak som kan bidra til å 
redusere våre driftskostnader, samt å tilrettelegge for forebygging slik at vi kan forsøke å redusere «trykket» på de 
kommunale tjenestene innenfor de myke sektorene. Det blir viktig å digitalisere og automatisere der hvor det lar seg gjøre 
uten at det går på bekostning av kvaliteten i tjenestene. 
 
Rådmannens hovedgrep er todelt. På den ene siden skal vi øke fokus på samarbeid, samhandling og forebygging. Vi skal også 
forsøke å rendyrke organisasjonens fokus på tjenesteytingen. For å oppnå dette har vi etablert tjenesteområdet «Friskliv, 
læring og mestring» og vi gjør endringer i det som tidligere har vært «Seksjon for Samfunnsutvikling». Begge disse 
endringene er ment å skulle bidra til bedre intern koordinering og samarbeid. 
Det andre hovedgrepet er at vi reduserer antallet ledernivåer, og forsøke å tilpasse organisasjonen til en trangere økonomisk 
hverdag. Fra 2020 vil vi derfor operere med to ledernivåer hvor vi har fire «Tjenesteområder» og et antall «Avdelinger» 
(eventuelt Enheter). De fire tjenesteområdene våre blir «Oppvekst», «Friskliv, læring og mestring», «Helse og omsorg», og 
«Kommunal teknikk, byggesak og infrastruktur». Strategisk utvikling og stab/støtte vil ligge direkte organisert under 
rådmannen/assisterende rådmann.   
Det endelige antallet/omfanget av avdelinger vil komme som et resultat av det arbeidet vi igangsetter i Fase to av prosessen 
som starter opp i januar 2020. Det fremkommer av modellen nedenfor hvordan det ser ut ved inngangen av 2020. Den nye 
strukturen skal være på plass til sommeren 2020 slik at den kan være operativ ved årsskiftet 2021. Målsetningen med 
prosessen er å gå fra ca 35 «Seksjoner, Virksomheter og Avdelinger» til ca 20-25 «Tjenesteområder og Avdelinger» med 
ansvar for fag, folk og penger i løpet av de to neste årene.  
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Figur 2  Organisasjonskart 

 
 
I budsjett 2020 har rådmannen tatt utgangspunkt i at organisasjonen er under endring men at vi bygger budsjettet på de 
eksisterende virksomhetene og avdelingene slik de fremstår i november 2019. I løpet av året skal derimot de første 
organisatoriske gevinstene hentes ut. Det er vanskelig å fastslå hvor mye som skal spares men målsetningen er å få større 
enheter med færre ledere på sikt. Det er viktig å gjennomføre dette arbeidet i tett dialog med de ansatte og de ansattes 
organisasjoner. 
 
 
Det er inngått samarbeid med Fredrikstad kommune om felles: 

o Pedagogisk  psykologisk tjeneste 
o Lønn- og regnskapstjenester 
o Skatteoppkrever og innfordringstjenester 
o Innkjøp og elektronisk anskaffelsesverktøy  
o IKT 
o Skogforvaltning  
o Kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel 
o Miljørettet helsevern 
o Legevakt, samt noe opptrapping ifm Samhandlingsreformen 
o Kjøp av produkter som vann og avløpsrensing 
o Brann, redning og feiertjenester 

 
Tverrfaglige oppgaver og myndighet som krever kontinuerlig involvering fra flere kommuneområder organiseres med en 
koordinator som tilhører ett av områdene.   
 

1.5.1 Hvaler kommune som arbeidsgiver 

Vi har gode ledere og et godt medarbeiderskap  
Vi har rett kompetanse på rett sted  

Våre medarbeidere deltar i prosesser med utviklingsarbeid for å tilpasse oss fremtidens økonomiske rammebetingelser, 
samtidig som vi skal tilby tidsriktige brukertilpassede tjenester. Gjennomføring av endrings- og utviklingsprosesser vil være en 
viktig prioritering. Vi må skape engasjementet for utvikling. Samarbeid og samhandling internt er en viktig suksessfaktor i 
endringsarbeidet.   

Våre medarbeidere skal ha rett kompetanse på rett sted.  
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 Dette innebærer at vi skal øke kvaliteten på arbeidet vårt og sikre nødvendig og effektiv drift. Vi skal bli bedre på 
samhandling, innbyggerdialog, tjenestedesign, digitalisering og innovasjon.  

Gode ledere og et godt medarbeiderskap er avgjørende for å tilby riktige tjenester og tjenester av god kvalitet. 
  

 Vi skal rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere. Ledere i Hvaler kommune er sentrale rollemodeller 
og kulturskapere i organisasjonen. God ledelse handler om å sette mål og retning, legge til rette for mestring, 
motivasjon og utvikling. Medarbeidere skal oppleve å få brukt og utviklet egen kompetanse. Lederne tar aktivt 
eierskap i prosessene når Hvaler kommune skal bli mer digitale. Godt medarbeiderskap innebærer å vise og utøve 
engasjement, ta ansvar for oppgaver og samarbeid, medvirke og dele kompetanse i et inkluderende arbeidsmiljø. 

 
Hvaler kommune har ca. 520 medarbeidere fordelt på 367 årsverk. Våre medarbeidere har god kompetanse og arbeider til 
daglig med et mangfold av ulike samfunns- og velferdsoppgaver.  
 
Det er rådmannen og alle lederne i kommunen som er utøvere av arbeidsgiveransvaret og myndigheten i det daglige. Alle 
kommunens ledere har ansvar for å ivareta alle deler av leder- og arbeidsgiveransvaret.   

Gjennom utøvelsen av lederrollen skal ledere:   
1. Ta ansvar for å realisere strategier, mål og verdier for Hvaler kommune 

 
Gjennom utøvelse av arbeidsgiverrollen skal ledere:  

2. Ta ansvar for å følge lov/avtaleverk, partsforholdet, retningslinjer og beslutninger og for den enkelte 
arbeidstaker.  

 
Vi skal i perioden prioritere arbeidet med:  

 Revidering av Hvaler kommunes personalpolitikk og etablere arbeidsgiverstrategi.  

 Revidering av lønnspolitisk dokument.  
 

 Revidering av Hvaler kommunes systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet.  
o Herunder igangsette satsing mot enkelte enheter med høyt sykefravær 
o Sikre lederopplæring og opplæring av vernetjeneste 
o Følge opp og evaluere aktuelle retningslinjer.  

 
Vi skal sikre mer satsing på:  

 Omstilling, utviklingsarbeid og arbeid med organisasjonskultur.  
 Nærvær, likestilling og tilrettelegging.  
 Rekruttering av medarbeidere som gjenspeiler mangfoldet i vår befolkning.  
 Aktivt følge opp systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet.  
 Utvikle samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten.  
 Sikre god medvirkning for ledere og medarbeidere.  
 Satse på lederutvikling og lederopplæring.  
 Utvikle og fastsette måleparametere innen jobbtilfredshet og turnover.  
 Medarbeidere skal ha årlige utviklings- og medarbeidersamtaler.   
 Ledere skal ha lederavtaler og årlige utviklings- og ledersamtaler.  
 En profesjonell bedriftshelsetjeneste. 
 Innlemme heltidskultur i hele organisasjonen.  

 
 

Eiendomsskatt 2020-2023 og bygging av fremtidig handlingsrom 
Tidligere var den maksimale skattesatsen for eiendomsskatt på 7 promille. Stortinget vedtok i fjor at fra og med 2020 skal 
den maksimale skattesatsen være 5 promille. I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år legges det opp til en 
ytterligere reduksjon til en maksimal skattesats på 4 promille fra og med 2021. 
 
Det er en fare for at den kommunale «selvråderetten» reduseres med de foreslåtte tiltakene, og at vi i løpet av 
økonomiplanperioden 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 i den kommende økonomiplanperioden må legge opp til 
at eiendomsskatten skal gi oss det nødvendige økonomiske handlingsrommet til å kunne forbli en egen kommune i 
fremtiden. 
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Hva betyr regjeringens endringer for Hvaler kommune? 
For det første justerer regjeringen den maksimale skattesatsen fra 7 til 5 promille fra 2020, og ned til 4 promille fra og med 
2021. I rådmannens budsjettforslag for 2020 er skattesatsen satt på 3 promille. Det innebærer at vi kun har mulighet til å øke 
promillesatsen med en promille i fremtiden, gitt at dagens regelverk består. 
 
For det andre innføres det fra 2020 en obligatorisk reduksjonsfaktor i takstene. Dette vil medføre at takstgrunnlaget 
reduseres. For å kompensere for dette, må promillesatsen økes slik at eiendomsskatten i kroner forblir den samme. I tillegg 
har eiendomsskatten stått urørt i flere år i Hvaler kommune, og dermed ikke blitt prisjustert. Videre har kommunen redusert 
gebyrene på selvkostområdene til kommunene, slik at rådmannen mener det er rom for å øke inntekten fra eiendomsskatten 
noe. 3 promille innebærer en inntekt på 40 mill. kroner for Hvaler kommune i 2020, men det er viktig å understreke at det 
samlede avgiftstrykket på innbyggerne i Hvaler vil forbli noenlunde uendret i forhold til 2019. 
 
 

1.5.2 Fremtidens Hvaler kommune og fremtidens Hvalersamfunn 

 

Vi må bygge fond 
 
Rådmannen er overbevist om at det aller viktigste vi kan gjøre for å sikre de kommunale tjenestene for fremtiden er å bygge 
opp disposisjonsfondene våre. Med den utfordrende budsjettsituasjonen Hvaler kommune nå står overfor, har rådmannen 
dessverre ikke funnet rom for å fremlegge et budsjett som gir et positivt netto driftsresultat for 2020. Det er imidlertid et mål 
i økonomiplanperioden at vi setter oss selv i stand til å oppnå dette. 
 
 

«Nye Hvaler» prosjekter 
 

I 2018 startet arbeidet med Nye Hvaler. Nye Hvaler er opprettet i tråd med bestilling fra kommunestyret, der det bes om at 
rådmannen ser på hvordan vi kan innrette oss på en måte som gjør oss i stand til å tilby gode og brukerrettede tjenester, 
innenfor gitte rammer. 

Fødselshjelper for gode ideer 

Arbeidet i Nye Hvaler er organisert med en prosjektkoordinator og en programkomite. 
Programkomiteen består av rådmannens ledergruppe, økonomisjef, HR-sjef, arkiv-leder og It-rådgiver. 
Nye Hvaler jobber med å fange opp de gode ideene og bistå prosjektledere i sitt arbeid.  I Nye Hvaler besluttes det hvilke 
prosjekter det skal fokuseres på, hvilke ressurser som skal settes av, og hva som skal til for å sikre fremdrift.  
 
Eksempler på pågående prosjekter er: 

 «Møter med mål og mening» - målsetting: lage rammer for effektiv og god møteledelse. 

 «Datatekniske hjelpemidler som ikke fungerer» - målsetting: sikre opplæring, oppfølging og bedre utnyttelse av 
datatekniske hjelpemidler. 

 «Enklere rekruttering» - målsetting: effektivisere og forenkle rekrutteringsprosessen. 

 «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» - målsetting: sikre et helhetlig og koordinert pasientforløp 
 

Lederutviklingsprogram og innovasjonsprogram 

Nye krav og forventninger skaper et behov for å jobbe på nye måter. Vi skal gi tjenester hvor bruker og innbygger er i fokus 
og samtidig spare penger. For å få til det må vi i større grad samhandle på tvers, jobbe i team og tenke innovativt. Dette 
krever at ledere og ansatte trenger å opparbeide nye ferdigheter, holdninger og kunnskap. Rådmannen har derfor besluttet å 
gjennomføre et lederutviklingsprogram i regi av Høgskolen i Innlandet for kommunens ledere, tillitsvalgte og 
ressurspersoner. Programmet går over ett år og finansieres hovedsakelig gjennom OU-midler.  
 
Gjennom samarbeidet i Smartkom jobbes det parallelt med å lage et innovasjonsprogram som skal gi oss metodikk og 
verktøy i hvordan vi kan jobbe for å få de gode ideene ut i handling. Dette programmet vil starte opp høsten 2020.  
 
Hovedmålsettingene med begge programmene er å etablere en innovasjonskultur med utgangspunkt i innbyggerens behov. 
Gjennom felles grunnholdning, samhandling og deling av kompetanse skal vi sammen gjøre Hvaler kommune til et attraktivt 
sted å bo og jobbe.  
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Næringsliv og Næringsutvikling 
 
Kommunens arbeid innenfor næringsutvikling er i stor grad forankret gjennom kommunens næringsstrategi som ble vedtatt i 
2018. Næringsstrategien definerer aktiviteter og tiltak knyttet til målsettingen om vekst i lokale arbeidsplasser og videre de 
næringer som er vurdert å ha størst potensial for dette. Kommunens «næringsavdeling» gjennomfører dette dels på eget 
initiativ, og dels gjennom prosjektsamarbeid for å utløse større kapasitet. På regionalt nivå er det etablert en samarbeidsavtale 
på regional næringsutvikling gjennom Regionrådet i Nedre Glomma. Her samarbeider kommunene Halden, Sarpsborg, 
Rakkestad, Fredrikstad og Hvaler om næringsutvikling for regionen som helhet, basert på strukturen et felles bo- og 
arbeidsmarked. Telemarksforskning sin modell for attraktive byer og steder, samt deres jevnlige målinger på utviklingen, legger 
en viktig ramme for arbeidet med næringsutvikling på lokalt og regionalt nivå. Et viktig element i modellen er at attraktivitet 
for næringslivet er knyttet sammen med attraktivitet som sted å bo og besøke. Kommunen må derfor arbeide innenfor flere 
«dimensjoner» for best mulig å legge til rette for verdiskaping og arbeidsplassvekst.  
 
I 2019 etablerte Hvaler kommune to støtte- og stimuleringsordninger som oppfølging av næringsstrategien. «Hvaler kommunes 
næringsfond», og «Støtteordning for festivaler og arrangementer». Ordningene har blitt tatt godt imot, og synliggjør på en 
svært god måte kommunens mål om å være en næringsvennlig kommune. Øvrige aktiviteter og tiltak i næringsstrategien er i 
stor grad fulgt opp, noen er avsluttet mens andre videreføres også i 2020.  
 
I 2020 blir det særlig viktig å utarbeide en strategi for besøk- og opplevelsesnæringen – eller hvordan kommunen og næringen 
best skal samarbeide for å utvikle Hvaler videre som turistkommune.  Som del av dette blir det gjennomført en gjennomgang 
og vurdering av dagens kjøp av tjenester og samarbeid med Visit Fredrikstad og Hvaler. Videre blir arbeidet med ny 
samfunnsplan svært viktig. Likeledes ny plan for Skjærhalden og med denne rammeverket for utviklingen av kommunesenteret 
i årene fremover.  
 
 

Digitalisering I Hvaler kommune 
 
Digitalisering, eller «digital transformasjon», betyr at vi som kommune skal strekke oss mot å jobbe heldigitalt, og at vi skal 
møte innbyggere og næringsliv digitalt gjennom smartere, mer effektive, mer samordnede og universelt utformede tjenester. 
Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, 
som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon. 
Vi kan med sikkerhet si at det er et stort potensial for økt effektivitet og produktivitet i Hvaler kommunes tjenesteyting. 
Økonomien er under et stadig større press, og alle tiltak som kan bidra til å få mer ut av hver krone må vurderes. En god og 
kvalitetssikret digitalisering er nødvendig for å kunne realisere innsparinger på alle områder på sikt.  
Digitalisering er samtidig ressurskrevende, og den digitale transformasjonen vil oppleves som smertefull for mange. Målene 
kan ikke nås uten at etablerte arbeidsprosesser og praksis knyttet til tjenesteleveransene blir endret eller i ytterste 
konsekvens erstattet av nye leveransemåter. Det vil innebære innovasjon som vil forstyrre eksisterende tjenestemodeller og 
arbeidsprosesser.  
 
Hvaler kommune har i 2019 utarbeidet og vedtatt sin første digitaliseringsstrategi. Denne vil være førende for 
digitaliseringsarbeidet i hele kommunen i tiden som kommer.  
Samtidig er det en utbredt forståelse i kommune-Norge om at hver enkelt kommune er for liten til å drive digitalisering alene. 
Hvaler kommune har derfor i 2019 undertegnet en samarbeidsavtale med Digi Viken Øst (DVØ), der et flertall av kommunene 
i Østfold (Viken Øst) forplikter seg til å samarbeide om å gjennomføre den digitale transformasjonen. I dette samarbeidet vil 
fokus være på standardisering av systemportefølje og praksis gjennom felles anskaffelser og etablering av felles 
systemplattform og infrastruktur. DVØ skal benytte nasjonale standarder der slike finnes. 
I 2020 vil Hvaler kommune, både lokalt og gjennom DVØ-samarbeidet, ha et spesielt fokus på følgende aktiviteter: 

 Modernisering av fagsystemer 

 Automatisering av arbeidsprosesser 

 Sensorering og monitorering av infrastruktur og tjenester (Internet of Things (IoT)) 

 
 

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.  Rådmannen finner det nødvendig å følge opp dette med en rullering av Kommuneplanens 



 Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 
 

Hvaler kommune  Side 11 av 43 

 

samfunnsdel og av tre konkrete områdeplaner knyttet til Skjærhalden, Utgårdskilen og Hauge. Sistnevnte er direkte knyttet 
til flyttingen av barneskolen og ønsket om å finne alternativ bruk av både arealer og innsats i lokalsamfunnet. For 
Skjærhalden kan vi gjennom en egen plan sikre muligheten til en god og bærekraftig utvikling av kommunale tjenester, 
samfunnsutvikling, næringsutvikling og tilrettelegging for fremtidens havne- og sentrumsutvikling. Videre vil utredning av 
alternativ etterbruk av Floren skole og omkringliggende område bli en del av dette arbeidet. 
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2 “Hit skal vi” – Hvaler kommunes verdier og målsetninger 

2.1 Hva ligger til grunn for begrepet “Hit skal vi” 

Rammene for styring og utvikling av Hvaler kommune består i hovedsak av fire hovedelementer: 
1. Verdiene våre. 
2. Målene våre. 
3. De økonomiske rammene våre. 
4. Lovverket som regulerer alle side av kommunal tjenesteyting og drift. 

 
I kapitel 2 fokuserer vi på de to første hovedelementene; verdiene og målene våre. Disse danner grunnlaget for vår 
beskrivelse av hvor vi vil som kommune. Vi vil belyse dette ved å gi en nærmere beskrivelse av: 
  

 Den strategiske destinasjonen for Hvaler kommune i 2025, hvordan vi ideelt sett ønsker at Hvaler kommune skal se 
ut da. 

 Verdigrunnlaget vårt som er selve fundamentet for utøvelsen av verdibasert ledelse og den organisasjonsutviklingen 
vi ønsker å tilrettelegge for. 

 Målhierarkiet – fra kommuneplanens samfunnsdel og helt ned til målsettinger på individuelt nivå. 

 Hvordan vi ser for oss å utvikle et målstyringssystem som vil gjøre oss bedre i stand til å gi retning og «fart» til 
utviklingsarbeidet i Hvaler kommune 

 
Hvaler kommune er i en prosess hvor vi arbeider med å utvikle et system som gir bedre forutsetninger for gode prioriteringer 
i vårt eksterne og interne utviklingsarbeid. Systemet vil gjøre oss bedre i stand til å følge opp de aktiviteter og tiltak som 
iverksettes på tjeneste- og avdelingsnivå. Vi skal måle at de gir ønsket effekt i forhold til de målene vi har satt oss i Hvaler 
kommune. 
 
Målstyringssystemet skal fremover bli et verktøy for effektivisering og forbedring internt i organisasjonen. Systemet vil gjøre 
Hvaler kommune bedre i stand til å utvikle tjenesteområdene og ta en mer aktiv rolle i samfunns- og næringsutviklingen i 
Hvalersamfunnet. 
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2.2 Strategisk destinasjon for Hvaler kommune 2025 

Prosessen med å utarbeide økonomiplanmål for Hvaler kommune har gitt oss et godt bilde av hvor vi ønsker at vi skal være 
som organisasjon i 2025. Dette bildet har blitt til gjennom innspill og dialog med våre kommunalsjefer og avdelingsledere og 
beskrives i en felles strategiske destinasjon for Hvaler kommune i 2025.  
 
Hit skal vi! Dette er den strategiske destinasjonen vår: 

  
Den strategiske destinasjonen bygger på visjonen og målene fra kommuneplanens samfunnsdel. Medarbeidere i Hvaler 
kommune skal gjennom målkartet og sine egne virksomhetsmål kunne se hvordan vårt daglige arbeid gjør oss i stand til å nå 
denne destinasjonen i 2025. Vi har sammen utarbeidet et felles verdisett for alle medarbeidere i Hvaler kommune. Vi er i 
gang med å utvikle en målstruktur som tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og vår strategiske 
destinasjonsbeskrivelse. Vi skal fremover bryte innholdet ned i mer konkrete og målbare målsetninger, grep og tiltak. 
Gjennom konkretiseringen skal vi bli tydeligere i å gi mening, vise sammenheng og skape forståelse for at hver enkelt 
medarbeiders innsats er viktig i det store bildet og de store sammenhengene for Hvaler kommune.  
 

2.3 Verdigrunnlaget ÅPEN 

Verdiene danner grunnlaget for verdibasert ledelse. Verdiene skal 
også fungere som en rettesnor for samtlige medarbeidere i Hvaler 
kommune i den daglige tjenesteytingen. Verdiene ligger til grunn 
for alt arbeidet vi har lagt ned i utarbeidelsen av våre 
økonomiplanmål, og vil bli brukt aktivt i det videre arbeidet med å 
nå våre målsettinger. 
 
Verdiene har blitt til gjennom en prosess med virksomhets- og 
avdelingsledere som har fått spille inn hvilke verdier de selv mener 
er viktige i yrkesutøvelsen innen sine respektive fagområder. 
Prosessen resulterte i et verdisett med akronymet ÅPEN. 
Akronymet representerer verdiene åpenhet, profesjonalitet, 
engasjement og nyskaping. 
 
 
 
Med Åpenhet mener vi: 
Som representanter for Hvaler kommune er det viktig å behandle 
kollegaer, brukere og offentligheten ansvarsfullt og med respekt. 
Når vi møter mennesker med åpenhet opplever vi at det styrker relasjonene våre, skaper tillit, og fører til et bedre 
samarbeid. Åpenhet skal bidra til økt innsikt og forutsigbarhet i våre arbeidsprosesser.  



 Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 
 

Hvaler kommune  Side 14 av 43 

 

Vi er åpne når vi møter mennesker med både smil og respekt! 
 
Med Profesjonalitet mener vi: 
Vi som jobber i Hvaler kommune er opptatt av å ha god innsikt i arbeidsområdene våre. Vi deler vår kompetanse, og sier ifra 
om både kritikkverdige og positive forhold. Det er viktig for oss å opptre profesjonelt overfor hverandre, blant annet ved å 
skille mellom arbeid og egne interesser. Vi jobber målrettet sammen for å ivareta den enkelte brukers interesser i henhold til 
lovverk og økonomiske rammer. Vi er profesjonelle når vi gjør en god jobb og er stolte av det! 
 
Med Engasjement mener vi: 
Vi som jobber i Hvaler kommune fyller mange viktige roller i samfunnet vårt. Fordi vi bryr oss om Hvalersamfunnet og 
menneskene som bor her, er det lett å la engasjementet skinne gjennom i arbeidshverdagen. På den måten blir det 
morsommere å jobbe i Hvaler kommune samtidig som vi bidrar til en sunn og god samfunnsutvikling! Vi er engasjerte fordi vi 
bryr oss om hverandre og samfunnet rundt oss! 
 
Med Nyskaping mener vi: 
Som ansatte i Hvaler kommune får vi rom til å prøve ut tanker som ligger «utenfor boksen». Noen ganger betyr det at vi 
bommer, men oftere fører det til et sterkere samarbeid og bedre løsninger. Godt samarbeid er spesielt viktig. Ved å dele 
kunnskap og lære av hverandre er det lettere å skape nye idéer og sette dem ut i livet. Vi er nyskapende når vi utfordrer det 
velkjente og utforsker det ukjente! 
 
Å forankre verdier i en organisasjon er et arbeid som vil foregår over lang tid. Det betyr at vi 
fremover må jobbe mer med å forankre verdiene blant medarbeiderne våre, slik at vi helt 
naturlig bruker dem i vår hverdag. Vi skal bruke verdiene våre i utformingen av planer og som 
utgangspunkt for verdidiskusjoner i medarbeider- og ledersamtaler.  
 

2.4 Målhierarkiet i Hvaler kommune 

Vår forenklede modell for balansert målstyring tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7.april 2011 (nivå 1 
i målhierarkiet under). Nivå 2 i modellen er utarbeidet i 2015 og handler om strategiske mål i økonomiplanen. Vi har nå et 
sett strategiske, overordnede mål på kommunenivå som tjenesteområdene og avdelingene er gjensidig forpliktet i forhold til. 
Rådmannen har lagt vekt på bred involvering og medvirkning fra virksomhetene prosessen, nettopp for å sikre forankring og 
eierskap til målene gjennom hele organisasjonen. Vi vil fremover utarbeide mål på avdelingsnivå og individuelle mål på nivå 3 
og 4 som skal bidra til ytterligere konkretisering og forståelse for hvordan hver enkelt avdeling og medarbeider kan bidra til 
måloppnåelse for organisasjonen som helhet. Se oversikt og forklaringer i modellen under. 
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Figur 3  Målhiarkiet 

 
 

2.4.1 Målbeskrivelser kommuneplanmål, nivå 1: 

Kommuneplanmålene har fire hovedtemaer for kommuneplanens målsetninger og strategier: 
 
Levekår – folkehelse og livskvalitet 
Alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvalitet. Barn og unge skal leve i trygge rammer og oppleve stimulerende 
læringsmiljøer. Eldre i Hvaler kommune skal leve trygge, verdige og selvstendig liv. 
 
Kommunale tjenester – brukerorienterte, effektive og bærekraftige  
Hvaler kommune skal gjennom utnytting av potensialet som ligger i kommunens størrelse vedlikeholde og videreutvikle 
brukerorienterte, kostnadseffektive og bærekraftige kommunale tjenester. I 2021 er Hvaler kommune fortsatt en selvstendig 
og økonomisk uavhengig kommune. 
 
Verdiskapning – næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet 
Hvaler skal være en attraktiv bosteds- og arbeidskommune, og kommunen skal være attraktiv for bærekraftig 
investeringskapital. Arbeidsmarked og næringsliv skal preges av samarbeidsløsninger og et felles ønske om utvikling og 
verdiskaping. 
 
Klima – langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling 
Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og klima, og legger miljøprioriteringer til grunn for beslutninger på alle 
forvaltningsnivåer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVÅ 4: Individuelle mål 

NIVÅ 2: Strategiske mål 

NIVÅ 3: Virksomhetsmål 

NIVÅ 1: Kommuneplanmål 
Mål fra kommuneplanens samfunnsdel: 
Overordnede mål for hele kommunens 
samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra 
sentrale myndigheter, regionale forhold, 
kommunens egne satsningsområder og spesifikke 
utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige 
og justeres ved rullering av samfunnsdelen i 
kommuneplan. 

Kommuneovergripende mål i økonomiplanen: 
Strategiske mål som er overgripende for hele 

kommunens virksomhet. Rulleres og oppdateres 
i forbindelse med økonomiplanen. 

Virksomhetsinterne mål i virksomhetsplanene. 
Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte 
mål og retninger i både økonomiplanen og 
kommuneplanen.  Målene rulleres/gjennomgås 
ved økonomiplanrullering. 

Individuelle mål utarbeidet gjennom leder- og 
medarbeidersamtaler. Skal gjenspeile 
kommunens mål og satsninger øverst i 
målhierarkiet 
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Hvaler kommune som organisasjon 
I tillegg til disse fire hovedtemaene for kommuneplanens målsettinger og strategier sier kommuneplanen også mye om 
hvordan Hvaler kommune skal utvikle seg som organisasjon. Fokusområdene for dette utviklingsarbeidet skal ifølge vedtatt 
kommuneplan være: hensiktsmessig struktur med godt fungerende delegeringsreglement, endringsledelse og en bred og 
sammensatt kompetanseprofil. For at alle medarbeidere skal forstå hva som er kommunens målsettinger og hva hver enkelt 
kan bidra med for å sikre måloppnåelsen må disse målene fortolkes og konkretiseres ytterligere gjennom mål på 
kommuneovergripende nivå, mål på virksomhetsnivå og mål for den enkelte medarbeider. Videre i dokumentet vil vi vise 
hvordan vi har forstått oppdraget som er gitt i kommuneplanens samfunnsdel. 

2.4.2 Strategisk kart og strategiske mål i økonomiplanen, nivå 2: 

 
Strategisk kart 
 
Vår strategiske destinasjon og våre ni kommuneovergripende mål er samlet i et strategisk kart. Kartet har til hensikt å 
strukturere og vise sammenhengene mellom de ni forskjellige målene.  
 
Figur 4  Strategisk kart 

 

  
 
De ni målene (blå tekst) er gruppert i fem ulike perspektiver (oransje tekst).  De fem perspektivene representerer fem viktige 
innsatsområder for å sikre best mulig måloppnåelse:  
 

 Samfunnsutvikling 

 Brukertjenester 

 Økonomi og vekst 

 Interne prosesser 

 Samarbeid og læring 
 
For perioden 2020 til 2023 vil vi ha fokus på tre av målene når vi skal jobbe på virksomhetsnivå: 
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Figur 5  Prioriterte mål 

 
 

2.4.3 Virksomhetsmål, nivå 3 

Innenfor rammen av disse målene har virksomhetene beskrevet hva som vil være deres satsningsområder og prioriterte tiltak 
i 2020. Virksomhetenes satsningsområder og tiltak skal være støtte opp under de strategiske, kommuneovergripende målene 
våre slik at alle bidrar til felles måloppnåelse. I økonomiplanperioden vil det ut i fra de overordnede målsetningene være 
mulig å prioritere aktivitetene i, og mellom, ulike virksomheter. 

2.4.4 Individuelle mål, nivå 4 

Fra 2020 vil de de strategiske målene og verdiene våre gjenspeiles og forankres helt ned på individuelt nivå i Hvaler 
kommune. Dette skal vi få til gjennom å utarbeide maler og trene våre ledere til å innarbeide individuelle mål i ledersamtaler 
og medarbeidersamtaler. 
 

2.4.5 System for oppfølging, måling og rapportering 

Målene skal følges opp gjennom det digitale styringssystemet Corporater med navnet «Hvalerkartet». Styringssystemet vil 
hjelpe oss til å holde oversikt, følge opp og rapportere på ulike parametere i forhold til de strategiske målene våre. Vi vil 
bruke noe tid fremover til å sette opp systemet og til å utarbeide gode måltall og måleparametere som vi skal legge inn i 
«Hvalerkartet». Systemet vil gi rapporter med relevant styringsinformasjon til internt bruk og til rapportering til det politiske 
miljøet. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 
 

Hvaler kommune  Side 18 av 43 

 

2.5 Finansielle måltall 2020 – 2023 

 
Ny kommunelov inneholder en ny generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den 
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Det nevnes nøye prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjett, 
egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og håndtering av risiko som noen stikkord for god 
langsiktig økonomiforvaltning. Som et verktøy for å sikre langsiktig styring av kommunens økonomi er det lovfestet at 
kommunestyret skal fastsette finansielle måltall for kommunens økonomiske utvikling. Loven krever ikke at de finansielle 
måltallene skal være bindende for årsbudsjettene og økonomiplanperioden, men måltall framheves som et verktøy som kan 
bidra til å sikre økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner.  
 
Rådmannen foreslår følgende finansielle måltall for økonomiforvaltningen i Hvaler kommune.  

Nøkkeltall Enhet 

Hvaler 
 

Kostra  
gruppe 03 

Landet 
u/Oslo 

Østfold 
 

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  prosent -     0,8  -     0,6        3,9        2,4                       3,5                   2,2        1,3  

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent 
av brutto driftsinntekter prosent     28,1      27,2      23,1      24,3                     23,0                 21,8      13,2  

Netto renteeksponering i prosent av 
brutto driftsinntekter prosent       1,9      19,1      23,3      32,5                     36,1                 42,3      42,7  

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter prosent   101,2    111,7    112,0    123,5                     98,5               105,6    102,0  

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter prosent       6,5        4,8        4,5        8,9                     10,0                 11,2        8,9  

 
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 
Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. I tillegg 
til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår også finansinntekter- og utgifter. Netto driftsresultat kan 
benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens 
økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et 
netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene. 
Det foreslås at nøkkeltallet netto driftsresultat settes til 0,5 prosent i 2020, 1 prosent i 2021 og 1,75 prosent ut 
økonomiplanperioden. 
 
Hvaler kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. 
 
 
Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 
Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler (fratrukket premieavvik) fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen omfatter 
bankinnskudd, verdipapirer (aksjer, sertifikater og liknende) og kortsiktige fordringer, fratrukket kassekredittlån og 
leverandørgjeld. Premieavvik er regnskapsteknisk definert under kortsiktige fordringer/gjeld, men er i realiteten bare en 
periodiseringspost. Premieavviket er derfor trukket fra i indikatoren for arbeidskapital for å få et bedre mål på likviditeten. 
Utviklingen i arbeidskapital bestemmes av forskjellen mellom årets tilgang og bruk av midler, korrigert for årets endring i 
ubrukte lånemidler. 
Arbeidskapitalen benyttes både for å angi likviditet (evnen til å betal forpliktelsene etter hvert som de forfaller) og soliditet 
(evnet til å tale tap). Arbeidskapitalen bør være positiv, normtall for tilfredsstillende arbeidskapital er at den bør utgjøre 10-
15 prosent av driftsinntektene. 
Det foreslås at nøkkeltallet arbeidskapital settes til 20 prosent av driftsinntektene i hele økonomiplanperioden. 
 
 
Netto renteeksponering i prosent av driftsinntektene 
Netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at 
rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene. Dersom renteeksponeringen 
er 40 prosent av driftsinntektene indikerer det at en renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise 0,4 prosent av 
driftsinntektene. 
Det foreslås at nøkkeltallet netto renteeksponering skal være lavere enn 40 prosent ut økonomiplanperioden. 
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Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene 
I kommuneproposisjonen ble langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) i prosent av driftsinntektene omtalt som ett av 
nøkkeltallene for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene på. Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) 
er gjeld som er tatt opp til investeringer i bygg, anlegg og andre varige driftsmidler og gir uttrykk for kommunens utestående 
brutto låneopptak. Lånegjeld må betjenes av kommunens inntekter og utviklingen i denne lånegjelden påvirker kommunens 
fremtidige handlingsrom.  
Det foreslås at nøkkeltallet langsiktig gjeld skal utgjøre mindre enn 150 prosent ut økonomiplanperioden. 
 
 
Fri egenkapital drift (disposisjonsfond) i prosent av driftsinntektene 
Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig merforbruk. 
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter. 
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk er bunnlinjen i kommuneregnskapet. Den består av årets netto driftsresultat 
tillagt årets bruk av fond, fratrukket årets avsetninger til fond og årets overføring av driftsinntekter til investeringsbudsjettet. 
Nøkkeltallet sier noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. 
Det foreslås at nøkkeltallet fri egenkapital drift (disposisjonsfond) skal utgjøre minimum 5 prosent ut økonomiplanperioden. 
 
 
 

2.6 Planprosesser og utviklingsprosjekter 2020 

Planstrategien gir en oversikt over planbehov for kommende periode, og bidrar til å konkretisere viktige satsingsområder i 
perioden. Planstrategien bidrar til forutsigbarhet og har til formål å klargjøre hvilke planer kommunen bør etablere, 
videreføre eller rullere for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er et samspill mellom politikk 
og administrasjon og starter med en vurdering av kommuneplanens samfunns- og arealdeldel for å vurdere om den gir 
ønsket fremtidig utvikling i kommunen.  
 
Samfunnsdelen må være dynamisk og et uttrykk for det representative demokratiets prioriteringer. Arealdelen må være 
langsiktig og forutsigbar. Arealdelen som juridisk dokument tar lengre tid med kravene til offentlighet og medvirkning, samt 
at store verdier ofte «fordeles» gjennom kommunenes arealpolitikk. Det er derfor naturlig å utvikle samfunnsdel og arealdel 
som separate prosesser. 
 
Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på innsatsområder for valgperioden 
som følges opp blant annet i økonomiplanen. Samtidig må den vedtas tidlig i valgperioden for å kunne være et politisk 
styringsverktøy for det nye kommunestyret. For at samfunnsdelen skal kunne fungere som et politisk styringsverktøy må 
kommunestyrets innsatsområder for valgperioden kunne legges til grunn for økonomiplanarbeidet allerede i 2020 – dette er 
imidlertid krevende tidsmessig med de kravene til dokumenter og prosesser som lovverket setter. 
 
Hvaler kommune har nå inngått et spennende samarbeid med KS, og er nå en av flere pilotkommuner som skal arbeide med 
rullering av samfunnsplanen på en ny, og raskere, måte. Dette prosjektet, som er initiert av KS, setter søkelyset på 
kommunenes arbeid med planstrategier og planarbeid generelt, med sikte på å effektivisere og forenkle disse prosessene. 
Asplan Viak har blitt hyret inn av KS for å bistå pilotkommunene med dette prosjektet. Rådmannen mener dette prosjektet 
kan gi stor læring for Hvaler kommune, og bidra til bedre planprosesser i fremtiden. Det bør nevnes at den nye 
kommuneloven også legger føringer for en tettere kobling mellom samfunnsplanen og økonomiplanen – dette bare 
understreker prosjektets relevans for vårt arbeid i 2020 og fremover. 
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Figur 6  Det kommunale plansystemet 

 
 

2.6.1 Planstrategi 2016 - 2019 

Hvaler kommune vedtok i november 2016 planstrategien som strekker seg frem til 2020.  
 
Kommunen bør: 
 

 Bruke planstrategien mer aktivt til å prioritere og å konkretisere, og ikke planlegge mer omfattende enn nødvendig, 

 Sikre at plansystemet arbeider sammen med valgperiodene, og unngå at sentrale planer først vedtas mot slutten av 
kommunestyreperioden 

 Sikre kortere planprosesser ved rullering, spesielt for kommuneplanens samfunnsdel 

 Sørge for kortere plandokumenter som er tydelige på prioriteringene 

 Aktivt bruke den kommunale planstrategien for å «trimme» plansystemet og sikre oppdaterte planer. 
 
 
Nedenfor presenteres oversikten over den eksisterende vedtatte planstrategien for Hvaler kommune. Oversikten viser 
kategorisering i overordnet planverk og reguleringsplaner (som utarbeides i tråd med plan- og bygningslovens krav), fag og 
temaplaner og til sist organisasjonsinterne planer. Markeringen av årstall kan leses som når det er ønskelig at ny plan skal 
være sluttført og vedtatt.  
 
 

Plantype 2016 2017 2018 2019 Status Ansvarlig 
Overordnet planverk       
Kommunedelplan for kulturminner X    Ny plan Areal og byggesak 

Kommuneplanens arealdel  X   Rulleres Areal og byggesak 

Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenester  X    Helse og velferd 

Kommunedelplan for havneutvikling  X   Rulleres KTE 

Kommunedelplan for oppvekst 0-24 år   X  Ny plan Oppvekst 

Økonomiplan med handlingsdel og årsbudsjett X X X X Rulleres årlig Rådmannens stab 

Reguleringsplaner       
Gang- og sykkelvei / føringsvei  
Puttesund - Asmaløy 

 X   Ny plan Areal og byggesak 

Utvidet parkering, rådhuset  X   Ny plan KTE 

Senterområde Hauge, Vesterøy    X Ny plan Areal og byggesak 

Senterområde Utgårdskilen    X Ny plan Areal og byggesak 
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Fag og temaplaner       
Ruspolitisk handlingsplan  X    Rulleres Helse og velferd 

Klima- og energiplan X    Ny plan KTE 

Plan for vann- og avløp (V/A-plan) X    Ny plan KTE 

Trafikksikkerhetsplan X    Rulleres KTE 

Plan for strategisk næringsutvikling  X   Ny plan Areal og byggesak 

Arbeidsgiverstrategi X    Rulleres Rådmannens stab 

Kulturplan (frivillig sektor)  X   Ny plan Kultur 

Renovasjonsplan  X   Ny plan KTE 

Plan for eiendomsstrategi  X   Ny plan KTE 

Plan for skilting og informasjonspunkter  X   Ny plan Rådmannens stab 

Demensplan   X  Ny plan Helse og velferd 

Plan for integrering og inkludering   X  Rulleres Helse og velferd 

Plan for naturmangfold og naturtypekartlegging   X  Ny plan Areal og byggesak 

Boligsosial handlingsplan   X  Rulleres Helse og velferd 

Folkehelseplan   X  Rulleres Helse og velferd 

Psykiatriplan    X Rulleres Helse og velferd 

Idrett- og friluftsplan X X X X Rulleres årlig Kultur 

Organisasjonsinterne planer  2016 2017 2018 2019 Status  Ansvarlig 
Drifts- og utviklingsplaner       

Strategiplan for ladeinfrastruktur i Hvaler kommune X    Ny plan KTE 

Kommunikasjonsplan for Hvaler kommune  X   Ny plan Rådmannens stab 

IKT-strategi og plan for digitalisering X    Ny plan Rådmannens stab 

Plan for strategisk kompetanseutvikling  X   Rulleres Rådmannens stab 

IKT-plan for Hvalerskolen  X   Ny plan Oppvekst 

Utgårdskilen – analyse av reguleringsplan og regional 
fiskerihavn 

  X  Utredning Areal og byggesak 

Samfunnssikkerhet og beredskap       

Beredskapsplan for Hvaler kommune X X X X Rulleres årlig KTE 

Beredskapsplan ved uønskede hendelser i 
utdanningsinstitusjoner og barnehager 

X    Ny plan Oppvekst  

Beredskapsplan helse og velferd X    Ny plan Helse og velferd 

Overordnet ROS Hvaler kommune   X  Rulleres  Fredrikstad 
kommune 

 

2.6.2 Viktige utviklingsprosjekter i planperioden 

Det er planlagt og igangsatt flere utviklingsprosjekter de siste årene som videreføres i 2020. Prosjektene er hensyntatt i 
budsjett 2020 og i økonomiplanen. I korte trekk medfører disse prosjektene et fortsatt fokus på bærekraftig energi gjennom 
solceller, en videre utrulling av “fiber til Hvalersamfunnet”, samt etablering av infrastruktur til lading av el-biler og 
vannmålere som skal ivareta oppfølgingen av vannforbruket i kommunen. Samlet sett er disse prosjektene en naturlig 
videreutvikling av “Smart” prosjektet som ble igangsatt for noen år tilbake.  
 
I tillegg vil rådmannen trekke frem flere spennende utviklingsprosjekter innenfor paraplyen «Nye Hvaler» som tidligere ble 
presentert i kapittel 1.  
 

2.6.3 Andre planforutsetninger - Befolkningsutviklingen 

Figuren under viser befolkningsutviklingen pr 1. januar fra 2000 til 2019 for Hvaler kommune. 
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Figur 7  Befolkningsutviklingen i Hvaler 2000-2019 

 
Kilde: SSB 

 
Ved utgangen av 3. kvartal 2019 var 4 664 registrert bosatt i Hvaler kommune. Det er en økning på 65 personer siden 1. 
januar. Innbyggertallet øker med noe ujevn vekst enkelt år. 
 
 
Figur 8  Aldersfordelingen i Hvaler kommune sett mot Norges befolkning. 

 
Figuren til venstre illustrerer Hvaler kommunes aldersfordeling, mens figuren til høyre gjelder hele Norge. 
Alderssammensetningen i Hvaler skiller seg sterkt fra den demografiske fordelingen som gjelder gjennomsnittet for landet. 
Dette gjelder særskilt aldersgruppene fra 55 til 75 år, men også de yngre aldersgruppene fra 30 år og nedover. 
 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterer sine befolkningsprognoser annethvert år, sist gang i 2018. Vi ser at disse prognosene 
ikke treffer så godt for Hvaler siden vi har økt innbyggertallet ganske kraftig den siste tiden. Tabellen er gjengitt fra fjorårets 
behandling og er bare ment for å illustrere behovet for andre verktøy på befolkningsprognoser.  
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-5 år       199        197        194        191        193        189        188        188        188        188        189        189        191  

6-15 år       450        460        463        463        452        444        445        430        426        412        413        408        402  

16-19 år       223        210        200        196        191        209        202        212        204        206        205        195        197  

20-66 år    2 674     2 646     2 626     2 594     2 567     2 550     2 518     2 485     2 454     2 427     2 386     2 383     2 367  

67-79 år       799        838        878        917        970        990     1 010     1 015     1 017     1 011     1 006        994        967  

80 år +       195        204        208        215        221        225        244        283        321        375        417        441        478  

Totalt    4 540     4 555     4 569     4 576     4 594     4 607     4 607     4 613     4 610     4 619     4 616     4 610     4 602  

 

2.6.4 Andre planforutsetninger – Sammenligning tjenestenivå 

I de senere år har Kommunebarometeret utvikla seg til å bli en sentral kunnskapsbase for status og sammenligning av de 
kommunale tjenestene i Norge.  Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av 
Kommune-Norge, med ambisjonen om å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. 
Hvaler har frem til 2015, vært rangert inne på topp 100 lista totalt for alle sektorene (Totaltabellen). I de siste 5 årene har det 
vært større svingninger og for 2019 ligger Hvaler på 146 plass. I rapporten for Kommunebarometeret 2019 står det:  
 «Nøkkeltallene er litt bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer 
økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 124. plass. Samlet sett er nøkkeltallene til Hvaler en god del bedre enn 
normalen i Kommune-Norge.» 
Tabellen nedenfor oppsummer Kommunebarometerets rangering av de viktigste kommunale tjenestene i forhold til andre 
kommuner, samt utviklingen som har vært fra 2010 fram til i dag.  

 
Dette er plasseringene i de ulike sektorene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Denne serien er ikke sammenliknbar over tid. 

 
Matrisen viser rangeringen på Kommunebarometeret for de ulike tjenester for Hvaler kommune i perioden 2010 til 2019. 
Fargene illustrer hvor en ligger på skalaen – grønt er veldig bra – rødt er tilsvarende dårlig. 
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3 Økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden  
 
Dette kapitlet beskriver kommunens økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden. Kapitlet er bygd 
opp på følgende måte: 
 

 I kapittel 3.1 fremkommer kommunestyrets vedtatte budsjettrammer for tjenesteområdene.  

 I kapittel 3.2 følger kommunens økonomiske oversikt for driftsbudsjettet.  

 I kapittel 3.3 følger kommunens økonomiske oversikt for investeringsbudsjettet med beskrivelse av hvert enkelt 
investeringstiltak.  

 
 

3.1 Kommunestyrets vedtatte budsjettrammer for tjenesteområdene 

 
Under vises kommunestyrets vedtatte budsjettrammer for 2020 i tråd med ny administrativ organisering som vist i kapittel 
1.5. I budsjett 2020 har rådmannen tatt utgangspunkt i at organisasjonen er under endring men at vi bygger budsjettet på de 
eksisterende virksomhetene og avdelingene slik de fremstår i november 2019. 
 

  Tjenesteområde:   Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018 

            

70 SAMFUNN OG UTVIKLING   11 211 7 738 9 661 

71 STABS- OG STØTTEFUNKSJONER   32 769 31 890 29 545 

72 OPPVEKST   91 749 89 649 87 843 

73 HELSE OG OMSORG   67 483 63 817 65 708 

74 KOMMUNALTEKNIKK, BYGGESAK OG INFRASTRUKTUR   29 804 32 944 24 390 

75 FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING   79 301 79 676 80 728 

79 FINANS OG PROSJEKTER/TEAM   -22 442 -16 816 -18 351 

 Sum   289 875 288 898 279 524 

 
 
 
Tjenesteområde Samfunn og utvikling 
Denne utviklingsenheten skal rapportere direkte til rådmannen og består primært av næringsutvikling og kultur. 
 
 
Tjenesteområde Stabs- og støttefunksjoner 
Stabsenheten skal rapportere til assisterende rådmann og består i stor grad av tidligere seksjon for organisasjon- og 
stabsfunksjoner. I denne budsjettrammen ligger i hovedsak alle politiske tjenester, rådmannen og hans stab, lærlinger, 
hovedtillitsvalgte, tilskudd til kirkelig fellesråd, trossamfunn, avtale om regnskap, lønn, innkjøp, innfordringstjenester og 
servicetorg med Fredrikstad kommune, kommunerevisjon og en del fellesutgifter. 
I budsjettforslaget er det innarbeidet flere tiltak for å kunne levere et budsjett innen lovens krav. Stilling som 
kommunikasjonsrådgiver er ikke videreført, budsjettbehov fra kirkelig fellesråd er ikke innfridd fullt ut – det er lagt inn økning 
på 154 000 på fjorårets ramme som var 3,1 mill kr, samarbeidsavtale med NCE-klyngen i Halden sies opp og vi beholder bare 
medlemsavgift. 
 
 
Tjenesteområde Oppvekst 
Tjenesteområdet rapporterer til kommunalsjef for området og består i hovedsak av barnehage- og skoledrift. I tillegg ligger 
utgifter til skoleskyss, skoleplass utenfor kommunen, voksenopplæring, driftstilskudd til privatbarnehage og avtale om 
pedagogisk psykologisk tjenester (PPT) under denne budsjettrammen. 
I budsjettforslag er det innarbeidet tiltak som redusert tid for helsesøster på skolene, bemanning i tråd med 
bemanningsnormer innen skole og barnehage, samt grep for å redusere overtid og vikarbruk. 
 
 
 
 
Tjenesteområde Helse og omsorg 



 Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020

 
 

Hvaler kommune  Side 25 av 43 

 

Tjenesteområdet rapporter til kommunalsjef for området og består i hovedsak av eldreomsorg og hjemmetjeneste. I tillegg 
ligger avtaler om felles legevaktordning, smittevern, driftstilskudd til legekontor og fysioterapi, samt legesekretærer under 
denne budsjettrammen. 
I budsjettforslaget er det innarbeidet flere tiltak for å kunne levere et budsjett i balanse. Som en følge av pågående 
omstillingsprosess er det foreslått å redusere en lederstilling, redusere vikarbruk og bruk av overtid.  
 
 
Tjenesteområde Kommunalteknikk, byggesak og infrastruktur 
Tjenesteområdet rapporterer til kommunalsjef for området og består i hovedsak av tidligere virksomhet Kommunalteknikk 
og eiendom, samt Areal og byggesak.  
I budsjettforslaget er det innarbeidet flere tiltak for å kunne levere et budsjett innen lovens krav. Vakante stillinger erstattes 
ikke fullt ut, reduksjon i vikar- og overtidsbruk med bedre planlegging av bemanningen, redusert ressursene til vedlikehold av 
bygg og veier, forskuttert fiberutbygging for å øke fremtidige abonnementsinntekter. 
 
 
Tjenesteområde Friskliv, læring og mestring 
Tjenesteområdet rapporterer til kommunalsjef for området og består i hovedsak av tidligere virksomhet Tjenester for barn 
og unge, Tiltak for funksjonshemmede og NAV, fysioterapi og kjøkkentjenesten. 
Det vil bli arbeidet med å ta ut ev organisatoriske gevinster i løpet av neste budsjettår, men foreløpig er det for tidlig å 
konkretisere noen tallstørrelser. 
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3.2 Økonomisk oversikt drift_budsjett – tabell 1 

 
Økonomisk oversikt drift - budsjett - tabell 1.      
 
Tabell 1  Økonomisk oversikt drift - budsjett  

   Regn 2018   Bud 2019   Bud 2020   Bud 2021   Bud 2022   Bud 2023 

        
Driftsinntekter        
Rammetilskudd          94 338      100 000      104 000      105 560      107 143      108 751  

Inntekts- og formuesskatt        152 833      154 500      168 325      175 058      182 060      189 343  

Eiendomsskatt          36 513        37 000        38 000        38 950        39 924        40 922  

Andre skatteinntekter                 -                  -                  -                  -                  -                  -    

Andre overføringer og tilskudd fra staten          37 023        25 367        21 633        22 174        22 728        23 296  

Overføringer og tilskudd fra andre          48 470        37 330        29 754        30 498        31 261        32 042  

Brukerbetalinger          11 321        11 035        12 904        13 226        13 557        13 896  

Salgs- og leieinntekter          76 190        75 846        83 546        85 635        87 776        89 970  

Sum driftsinntekter        456 688      441 079      458 162      471 101      484 449      498 220  

        
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter        215 570      218 527      213 387      218 722      223 096      227 558  

Sosiale utgifter          58 839        59 884        62 272        63 829        65 105        66 407  

Kjøp av varer og tjenester        129 349      123 820      118 986      121 366      123 794      126 888  

Overføringer og tilskudd til andre          25 108        24 318        21 434        21 863        22 410        22 970  

Avskrivninger          31 500        34 005        37 000        38 950        39 600        41 250  

Fordelte utgifter -       13 361  -     14 445                -                  -                  -                  -    

Sum driftsutgifter        447 005      446 110      453 080      464 730      474 005      485 074  

        
Brutto driftsresultat            9 683  -       5 031          5 083          6 372        10 444        13 146  

        
Finansinntekter        
Renteinntekter            2 320          1 400          1 837          2 340          2 540          2 730  

Utbytter                 -                  -                  -                  -                  -                  -    

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -              91                -                  -                  -                  -                  -    

Renteutgifter            9 699        13 251        14 290        16 858        17 880        17 750  

Avdrag på lån          25 943        31 100        31 452        33 250        34 380        35 952  

Netto finansutgifter -       33 413  -     42 951  -     43 905  -     47 768  -     49 720  -     50 972  

        
Motpost avskrivninger          31 500        33 000        37 000        38 950        39 600        41 250  

              

Netto driftsresultat            7 770  -     14 982  -       1 822  -       2 446             324          3 424  

        
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:        
Overføring til investering               980          1 020  -       7 050  -       7 050  -       7 100  -       7 150  

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond -         8 820  -     15 382        17 927        12 920          9 530          7 250  

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond          12 987          7 402  -       9 055  -       3 424  -       2 754  -       3 524  

Dekning av tidligere års merforbruk                 -                  -                  -                  -                  -                  -    

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat            5 148  -       6 960          1 822          2 446  -          324  -       3 424  

        
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                 -                  -                  -                  -                  -                  -    
 
Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd                

 
Kommunestyrets vedtatte budsjett inneholder i 2020 et negativt netto internt driftsresultat på ca 1,8 millioner kroner, mens 
brutto driftsresultat er positivt med ca 5 millioner kroner. Dette er et stykke unna anbefalt nivå på 1,75% av driftsinntektene 
eller et positivt netto driftsresultat på ca 8 millioner kroner som vi burde ha lagt oss på. Selv om lånegjelden øker utover 
planperioden planlegges det med forbedring av netto driftsresultat utover økonomiplanperioden. Flere omstillingstiltak 
forventes å kunne gi effekt utover i økonomiplanperioden, med ny skolestruktur som den mest merkbare.  
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Kommunelovens skjerpede krav om at løpende utgifter skal dekkes med løpende inntekter, mener rådmannen er oppfylt i 
forslag til årsbudsjett, mens budsjettvedtaket med å tilføre fondsmidler forverret driftsbalansen noe, slik at løpende utgifter 
ikke dekkes av tilsvarende inntekter fullt ut. Krav om å bruke gamle fondsmidler innen selvkost-områder kan være grunnlag 
for å få aksept fra tilsynsmyndighetene om å avvike fra skjerpede krav i ny kommunelov.  
 
Forslag til budsjett oppfyller ikke ambisjonsnivået på finansielle måltall for netto driftsresultat fullt ut, men det forventes at 
økonomisk handlingsrom blir forbedret utover perioden. 
Også nøkkeltallet langsiktig gjeld ser ut til å kunne bli noe lavere enn finansielt måltall i 2021, men akkurat innenfor øvrige år 
i planperioden.   
Finansielt nøkkeltall på fri egenkapital drift (disposisjonsfond) er budsjettert innenfor forslag til måltall i 
økonomiplanperioden. Dermed legges det opp til en minimumsbuffer for å kunne håndtere ev negative økonomiske 
hendelser. 
Nøkkeltallene arbeidskapital og netto renteeksponering måles mer etter regnskapstall enn budsjettall. Nøkkeltallene består 
av flere komponenter og man har ikke rukket å estimere hvordan forslag til økonomiplan vil slå ut nøkkeltallene de ulike 
budsjettårene. 
 
Frie inntekter 
Skatteinntektene 
Det er foreslått en skattevekst som erfaringsmessig de siste årene ligger litt over forutsetningene i statsbudsjettet. Hvaler 
kommune har skatteinntekter som ligger rundt 108 % av landsgjennomsnittet, som den eneste kommunen i fylket. 
Skatteinntekten for Hvaler kommunes del er estimert til 167 millioner kroner for 2020. Budsjettvedtak ble øket noe til 
168,325 millioner kroner for 2020. 
 
Eiendomsskatteinntektene har stått uendret de siste syv årene, selv om markedsverdiene for boliger og fritidsboliger har 
steget betydelig i samme tidsrom. Regjeringens innstramminger innen eiendomsskatten gjør at rådmannen foreslår å øke 
inntekten for å sikre kommunens fremtidige handlingsrom. Eiendomsskatt foreslås til å utgjøre 40 millioner kroner for 2020. 
Budsjettvedtak ble vedtatt med 2,9 promille og eiendomsskatten vil utgjøre 38 millioner kroner for 2020.  
 
Rammetilskudd 
Rammetilskuddet er beregnet etter KS sin beregningsmodell for skatt og rammetilskudd.  
Alle elementene med unntaket inntektsutjevning er gitt gjennom statsbudsjettet. Inntektsutjevningen er et resultat av 
beregnet skattevekst og denne delen av rammetilskudd vil variere gjennom året avhengig av skatteutviklingen i forhold til 
landssnittet per innbygger. Anslaget for rammetilskudd er noe høyere enn hva som ble varslet i forslag til statsbudsjett. 
Budsjettvedtak oppjusterte anslag for rammetilskudd til 104 millioner kroner for 2020. 
 
Finansposter 
Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 2,4 prosent for den flytende låneporteføljen i 2020, 2,3 % i 2021 og 
deretter 2,2 % ut økonomiplanperioden.  
 
Kapitalkostnadene for nye investeringer i økonomiplanperioden øker med over 15 millioner kroner fram mot 2023. 
Rådmannen mener at disse investeringene kan forsvares selv om investeringsomfanget øker gjeldsandelen i 
økonomiplanperioden, se tabell under.  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Finanskostnader 35 708 39 200 44 173 47 768              49 720               50 972  

Langsiktig gjeld            554 690             577 000             719 000             737 000             755 000             779 000  

 
Omtrent 60 prosent av gjelden i Hvaler kommune skyldes store investeringer på vann- og avløpssektoren og betjenes av 
gebyrinntekter fra innbyggerne. I økonomiplanperioden vil dette kunne endre seg vesentlig da en større andel 
samfunnsutviklende investeringer foreslås gjennomført. Det er viktig å bemerke at flere av de foreslåtte investeringene 
genererer inntekter, enten gjennom gebyrer, salgsinntekter eller egne statlige tilskuddsordninger. 
Renteinntektene vurderes i forhold til mulig avkastning, risiko og likviditetsbehov. Dette følges opp løpende gjennom året. 
 
Rentesatsen som benyttes i kalkylene for vann, avløp og renovasjonsgebyrene skal settes til nivået på 5-årig swaprente pluss 
et tillegg på ½ prosentpoeng. Regelverket fastsetter at disse gebyrene skal beregnes med dette utgangspunktet og faktisk 
rente avregnes i ettertid gjennom årsregnskapet med avsetning til eller belastning av selvkostfond 
Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt 
på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.  
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3.2.1 Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet 

Dette kapitlet inneholder informasjon som er en obligatorisk del av budsjettet og økonomiplanen. 
 

1. Skatteanslag - Skatteanslaget er anslått til 167 millioner kroner og ligger noe over anslaget i forslag til statsbudsjett. 
Hvaler har forutsatt en større skatteandel enn landsgjennomsnittet. Rammetilskudd og inntektsutjevningen er 
anslått noe høyere enn i forslag til statsbudsjett. 

2. Andre forventede inntekter - Ingen relevans for Hvaler kommune da det føres i seksjonsområdene. 
3. Andre forventede statstilskudd - Ingen relevans for Hvaler kommune da det føres i seksjonsområdene. 
4. Forventet utbytte - Ingen relevans for Hvaler kommune. 
5. Bundne avsetninger - Udisponerte midler avsettes til disposisjonsfond i økonomiplanperioden. 
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3.3 Oversikt investeringsbudsjettet – tabell 2 

I dette kapitlet fastsettes investeringsrammene for 2020 og føringer for investeringer i resten av økonomiplanperioden.  
 
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).  
 
I økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn at investeringene innenfor skole skal fortsette med fokus på nybygg. 
Rådmannen følger kommunestyrets føringer med å bygge en ny felles barneskole på Rød og det er avsatt nesten 100 
millioner kroner til dette formålet de to første årene i økonomiplanperioden.  
 
I 2020 er samlede investeringsbehov på ca 177,2 millioner kroner, hvorav 28,1 millioner kroner gjelder investeringer som 
betales gjennom gebyrer og avgifter. Finansieringsbehovet er forutsatt finansiert med 26,3 millioner kroner fra ulike 
tilskuddsordninger, momskompensasjon og andre inntekter, mens 130,3 millioner kroner forutsettes finansiert med 
låneopptak og tilslutt 12 millioner kroner lånes opp til Start-lån ordningen. 
 
 
Tabell 2 Oversikt investeringsbudsjett  

Oversikt investeringsbudsjett  Hvaler kommune           

(bruttorammer i 1.000 kr) Bud  Bud  Bud  Bud  

  2020 2021 2022 2023 

     
Selvfinansierende investeringstiltak:     
Elektrisk truck           468     
Hel-delvis nedgravde husholdningsavfallscontainere         1 200     
Komprimatorbil med kran- Biodiesel        2 900     
Lastebærer        1 950     
Tjenestebil RV            252     
Prosjektering av ny vannledning Trekanten - Huser           200         2 500    
Ombygging av PA og PV 4001        6 500              6 500  

Ombygging av pumpestasjoner        3 300         3 300         3 300            3 300  
Mobilt aggregat 400 volt           200     
Ny kranbil           700     
Pumpeledning Revholmen - Kallera      10 000         3 000    
Prosjektering av ny v/a ledning Korshavn - Revholmen           300         5 000         5 000   
Prosjektering av vannledning Skjærhalden- Herføl           200         3 000    

     

     
Andre investeringstiltak:     
     
Tjenesteområde for stabs- og støttefunksjoner     
Årlige it-investeringer           250            250            250               250  

Egenkapitaltilskudd KLP        1 050         1 050         1 100            1 150  
Menighetens investeringer (orgel Hvaler kirke)        1 375         1 000            500               500  

Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei        2 500     
Digitalisering av eiendomsarkivet        4 000     

     
Tjenesteområde Oppvekst      
IT-investeringer skolene        1 200            950            950               950  

Ny skole - intern prosjektledelse           200     
Inventar ny Hvaler skole        10 125    
Prosjektering, planlegging og bygging - ny barneskole      87 500     

     
Tjenesteområde Helse og omsorg     
Reinvestere 3 biler og 1 ny - Omsorgstjenesten        1 500     
Lager for midlertidige hjelpemidler           500     
Erstatte utstyr sykehjemmet           400     
Velferdsteknologi videreføring           750            500            500               500  

Vanntilførsel til hjelpemiddellager Skogstunet           175     
Utskifting av ventilasjonsaggregater Dypedalåsen        1 500     
Vannbåren varme Dypedalåsen        2 500     
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Tjenesteområde Kommunal teknikk, byggesak og infrastruktur     
Adgangskontroll - lås og beslag           400     
Aldersoppgradering Elektro           500                 500  

Brannstasjon Sandbakken        1 250     
Bytte tjenestebil på rådhuset               0     
Konseptutredning og realisering  solcelleteknologi - bygg        1 250     
Standardheving kommunale bygg        1 500         1 000         1 000            1 000  

Utskifting av oljebrennere og rensing av 3 oljetanker for bioolje.           625     
Ombygging Herredshuset               0     

Arbeidsbil avdeling veg           563     
Fiberutbygging - fortettning i utbygde områder         1 895         4 000         3 000            2 000  

Fiberkabel Kråkerøy-Økholmen        4 000     
Fiberutbygging nettverksutstyr           470            500            500               500  

Bredbånd Papper        3 780     
Bredbånd Sydengen        2 676     
Bredbånd Rød            934     
Bredbånd Skjelsbu           852     
Bredbånd Korshavn-Urdal        2 496     
Fiber til Telia-master            625     
Bredbånd Papperhavn        1 503     
Bredbånd Bølingshavn        1 250     
Bredbånd Nordre Sandøy        1 689     
Fiberutbygging EL-pickup           400     
Fiberutbygging EL-varebil           200     
Fiberutbygging EL-varebil           200     
Pålegg om omgjøring av Besøkssenter           250     
Nye lys Hvalerhallen           875     

     

Sum investeringsutgifter    163 753      36 175      16 100         17 150  

Låneavdrag på utlån (ekstraordinært)     
Utlån, kjøp av aksjer og andeler      13 500       11 500       11 500          11 500  

Avsatt til disposisjonsfond     
               ubundne investeringsfond     
               bundne investeringsfond     
Dekning av tidligere års merforbruk     
Styrking av likviditetsreserven     

Sum investeringsbehov    177 253       47 675       27 600          28 650  

Overføring fra årets driftsbudsjett       -7 050       -7 050       -7 100          -7 150  

Tilskudd og refusjoner     -26 292       -2 765          -640             -640  

Salg av fast eiendom     
Andre inntekter            -60     
Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer       -1 500       -1 500       -1 500          -1 500  

Bruk av disposisjonsfond     
             ubundne investeringsfond     
             bundne investeringsfond     
Bruk av likviditetsreserven     
Bruk av tidligere opptatte lån     
Bruk av Start-lån     -12 000     -10 000     -10 000        -10 000  
Bruk av lån   -130 351     -26 360       -8 360          -9 360  

Sum finansiering   -177 253     -47 675     -27 600        -28 650  

          

Sum udekket/udisponert = 0              -                -                -                   -    

 
 
Generelle kommentarer 
Investeringene som vedtas for 2020 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 3.3.  

 
Nærmere beskrivelse av de foreslåtte investeringstiltakene 2020-2023 
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Selvfinansierende investeringstiltak:      

Investeringstiltak:  Elektrisk truck   2 020 2 021 2 022 2 023 

Bytte truck til en nullutslipps EL truck da vår eksisterende 
dieseltruck er moden for utskiftning 

Sum investeringsbehov fritatt mva  468 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 468 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Hel-delvis nedgravde husholdningsavfallscontainere  2 020 2 021 2 022 2 023 

For å løse de kommende krav til sortering så må dagens 
avfallsløsning endres til containere som har innkast som 
begrenser muligheten til å kaste større gjenstander. Disse 
containerne er enten helt eller delvis nedgravd og har trommel 
innkast. For å løse de kommende krav til sortering så må dagens 
avfallsløsning endres til containere som har innkast som 
begrenser muligheten til å kaste større gjenstander. Disse 
containerne er enten helt eller delvis nedgravd og har trommel 
innkast. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 200 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Komprimatorbil med kran- Biodiesel   2 020 2 021 2 022 2 023 

Vi har to gamle komprimatorbiler som trenges å byttes ut i en ny 
komprimatorbil med kran. Denne type bil vil også være mere 
egnet for fremtidige avfallsløsninger. Vi har en Volvo FL fra 2009 
og en Scania P380 fra 2007 som vil da bli byttet inn i en 
komprimatorbil med kran som går på Biodiesel. 

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: Lastebærer   2 020 2 021 2 022 2 023 

Vår Wille lastebærer er 9 år gammel og vi ønsker å bytte denne 
inn mens den ennå er i forholdsmessig god stand slik at vi kan få 
god innbyttepris og før større reparasjonskostnader kommer. 
Miljøvennlige motoralternativer blir foretrukket.   

Sum investeringsbehov fritatt mva  1 950 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 950 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Tjenestebil RV    2 020 2 021 2 022 2 023 

Utbytting av eksisterende tjenestebil fra 2012 til EL tjenestebil i 
tråd med utbyttingstakt samt for å nå kommunale klimamål. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  252 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 252 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Prosjektering av ny vannledning Trekanten - Huser 2 020 2 021 2 022 2 023 

Prosjektering av vannledning mellom Huser og Trekanten på 
Asmaløy 

Sum investeringsbehov fritatt mva  200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 
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Investeringstiltak: Ombygging av PA og PV 4001   2 020 2 021 2 022 2 023 

Ombygging av pumpestasjon Korshavn PA og PV 4001, inklusiv 
overløpsledning. Det er for 2019 i objektnavn VA 0028 bevilget kr. 
5 572 000. Prosjektet skal ut på anbud i løpet av året 2019, man 
vil deretter få priser på totalkostnad for prosjektet. En estimert 
totalkostnad vil være ca 12 000 000. Det er da behov for en 
tilleggsbevilgning på kr.6 500 000,-   

Sum investeringsbehov fritatt mva  6 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 6 500 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Ombygging av pumpestasjoner   2 020 2 021 2 022 2 023 

  Sum investeringsbehov fritatt mva  3 300 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 3 300 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Mobilt aggregat 400 volt   2 020 2 021 2 022 2 023 

Mobilt aggregat for 400 volt. Har i dag kun 230 volts aggregat, 
stadig flere nye pumpestasjoner kjøres på 400 volt.  

Sum investeringsbehov fritatt mva  200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Ny kranbil   2 020 2 021 2 022 2 023 

Bytte ut eksisterende kranbil. Ny kranbil med bedre lasteevne og 
pga alder.  

Sum investeringsbehov fritatt mva  700 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 700 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Pumpeledning Revholmen - Kallera   2 020 2 021 2 022 2 023 

Ny hovedledning for avløp mellom Revholmen - Kallera. Dagens 
avløpsledninger og pumpestasjoner har en begrensning. Det 
legges til rette for å pumpe avløpet direkte fra Revholmen til 
Fredrikstad kommune. Det må legges en ny pumpeledning for 
avløp fra Revholmen til Fredrikstad, man ser på mulighet for å 
sammarbeide med Fredrikstad kommune da de også skal legge 
nytt. Man er nå i oppstart av prosjektering, endelig totalkostnad 
foreligger ikke. 

Sum investeringsbehov fritatt mva  10 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 10 000 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Prosjektering av ny v/a ledning Korshavn - Revholmen 2 020 2 021 2 022 2 023 

Prosjektering av ny v/a ledninger mellom Korshavn og 
Revholmen. 

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 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 
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Investeringstiltak: Prosjektering av vannledning Skjærhalden- Herføl 2 020 2 021 2 022 2 023 

Prosjektering av ny vannledning mellom Skjærhalden- Herføl. Sum investeringsbehov fritatt mva  200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 0 0 0 

Bruk av fondsmidler 0 0 0 0 
  

    
Andre investeringstiltak   

    
Stabs- og støttefunksjoner      

Investeringstiltak: Årlige it-investeringer   2 020 2 021 2 022 2 023 

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   2 020 2 021 2 022 2 023 

Inngansbilletten 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 1 050 1 050 1 100 1 150 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 1 050 1 050 1 100 1 150 

      

Investeringstiltak: Menighetens investeringer (orgel Hvaler kirke) 2 020 2 021 2 022 2 023 

Overføringer/tilskudd  - ferdigstillelse av orgel og fremføring av 
brannvann. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 375 1 000 500 500 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva  200 100 100 

Bruk av lånemidler 1 375 800 400 400 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

      

Investeringstiltak: Kombinert føringsvei for kraftledning og gang/sykkelvei 2 020 2 021 2 022 2 023 

Videreføre prosjekt fra 2017. Dette er i hovedsak 
prosjekteringskostnader da Østfold fylkeskommune og Hafslund 
dekker selve byggingen. Arbeidet fortsetter i samarbeidet med 
Hafslund nett, Fredrikstad energinett Østfold og Statens 
vegvesen. 

Sum investeringsbehov inkl mva 2 500 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 500 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 2 000 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Digitalisering av eiendomsarkivet   2 020 2 021 2 022 2 023 

Østfold interkommunale arkivselskap, hvor Hvaler kommune er 
medeier, kan skanne og digitalisere eiendomsarkivet. Dette har 
følgende gevinster: tidsbesparelse, enklere tilgang for 
medarbeidere på byggesak, økt servicegrad gjennom 
tilgjengeliggjøring på nett for innbyggere som selvbetjening, 

Sum investeringsbehov inkl mva 4 000       

Salgsinntekter 0     

Refusjon mva 800     

Bruk av lånemidler 1 200     
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enklere leveranser til meglere og andre eksterne aktører, 
frigivelse av arkivarealer, reduksjon av utskrifter og kopier, økt 
sikkerhet mot brann, innbrudd og dokumenter som kan 
forsvinne.  

Overføring fra drift 2 000 0 0 0 

      
Tjenesteområde for Oppvekst      

Investeringstiltak: IT-investeringer skolene   2 020 2 021 2 022 2 023 

Elevpcer Sum investeringsbehov inkl mva 1 200 950 950 950 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 240 190 190 190 

Bruk av lånemidler 960 760 760 760 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Ny skole - intern prosjektledelse   2 020 2 021 2 022 2 023 

Rektor skal lede oppstart av ny skole og organisasjon ved siden av 
full rektorstilling ved Floren skole, samt digitalisering i 
oppvekstseksjonen. Det bør settes av midler til å kjøpe fri enkelte 
oppgaver. 

Sum investeringsbehov inkl mva 200       

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Inventar ny Hvaler skole    2 020 2 021 2 022 2 023 

Ny Hvalerskole står ferdig april 2021 og det må kjøpes inn interiør 
i alle rom. Skolene vil legge vekt på mest mulig gjenbruk så lenge 
det er hensiktsmessig. 

Sum investeringsbehov inkl mva 0 10 125 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 2 025 0 0 

Bruk av lånemidler 0 8 100 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Prosjektering, planlegging og bygging - ny barneskole 2 020 2 021 2 022 2 023 

Prosessen med planlegging av ny barneskole har blitt noe 
forsinket pga politiske og administrative avklaringer. 
Detaljprosjektering er nå imidlertid ferdig og anbudsdokumenter 
er sendt ut. Det ble bevilget 50 mil. kr i 2019. Restbeløp overføres 
til 2020.  Forventet byggestart ved årskiftet 2019/2020 - Ny skole 
skal etter planen stå ferdig til skolestart høsten 2021  

Sum investeringsbehov inkl mva 87 500 0 0 0 

  0 0 0 0 

Refusjon mva 17 500 0 0 0 

Bruk av lånemidler 70 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0  

     
Tjenesteområde for Helse og omsorg      

Investeringstiltak: Reinvestere 3 biler og 1 ny - Omsorgstjenesten 2 020 2 021 2 022 2 023 

Omsorgstjenesten har tilsammen 9 biler i tjenesten. Det er stort 
press på bilparken og hver bil kjører i snitt 35 til 40 000 km årlig. 3 
av bilene som ble innkjøp i 2015 bør byttes ut og erstattes.  Det 
er behov for å øke bilparken med en bil som skal benyttes av 
dagsenter, hverdagsreahbilitering og kjøkken. Det er ikke stor 
restverdi på innbyttebilene. Samlet innkjøp/bytte 4 biler. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 500 0 0 0 

Salgsinntekter 60 0 0 0 

Refusjon mva  0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 440 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Lager for midlertidige hjelpemidler   2 020 2 021 2 022 2 023 

Sum investeringsbehov inkl mva 500 0 0 0 
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Kommuner har et krav til å administrere og ha lager for 
midlertidig hjelpemidler som ikke dekkes av 
hjelpemiddelsentralen. I Hvaler administreres og lagres på 
Skogstunet. Det er behov for å bytte ut og supplere lageret. 

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: Erstatte utstyr sykehjemmet   2 020 2 021 2 022 2 023 

Sykehjemmet på Dypealåsen har behov for å supplere og erstatte 
utstyr på sykehjemmet. Sykehjemmet har behov for senger, 
løfteapparater, medisinsk utsyr osv.  

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: Velferdsteknologi videreføring   2 020 2 021 2 022 2 023 

Omsorgstjenesten holder et stort fokus på bruk av 
velferdsteknologi i tjenesten. 2020 vil være et satsningsområdet 
for blant annet automatiske medisindispensere, e-lås og 
videreutvikle bruk samarbeidet med mottakssentret på 
Helsehuset og de øvrige samarbeidskommuner. Det er behov for 
ytterligere investeringer og prosjektledelse. Ergoterapeut som 
ansettes i 100 % 01.01.18 vil være prosjektleder i 50 % for å følge 
opp velferdsteknologiske prosjekter i omsorgstjenesten. Det 
gjelder både Digital Dialog i hjemmetjenesten og Utvidet 
Trygghet på dementavdelingen på sykehjemmet. 

Sum investeringsbehov inkl mva 750 500 500 500 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 150 100 100 100 

Bruk av lånemidler 600 400 400 400 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Vanntilførsel til hjelpemiddellager Skogstunet 2 020 2 021 2 022 2 023 

Vanntilførsel til hjelpemiddellager på Skogstunet. Vi er avhengig 
av å kunne rengjøre og desinfisere ulike hjelpemidler, slik at vi 
kan slippe å kjøpe inn nytt. Det er utfordrende å få til en god 
løsning på dette uten vanntilførsel til lokalene. 

Sum investeringsbehov inkl mva 175       

Salgsinntekter 0     

Refusjon mva 35     

Tilskudd      

Bruk av lånemidler 140     

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Utskifting av ventilasjonsaggregater Dypedalåsen 2 020 2 021 2 022 2 023 

Dagens anlegg er på overtid og det er ikke lenger deler å få til det 
gamle.  Økonomi som tidligere innmeldt i dagens økonomiplan. 
Det ble i 2018 og 2019 bevilget tils. 3 mil kr eks mva for utskifting 
av 8 ventilasjonsaggregater på Sykehjemmet og Helsedelen av 
Dypedalåsen. Planlegging og prosjektering er utført og man 
forventer oppstart i 2019 men de største inngrepene gjøres 
første halvår 2020. For å ivareta dagens krav til inneluft, 
energiøkonomisering og HMS for ansatte er dette nødvendige 
investeringer. Prosjekteringen viser imidlertid at dagens tekniske 
løsninger ikke er prolongerbare. Bygningstekniske arbeider med 
bl.a påbygg er nødvendig. Bevilgede penger fra 2019 overføres 
2020-budsjettet 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 500       

Salgsinntekter 0     

Refusjon mva 300     

Tilskudd      

Bruk av lånemidler 1 200     

Overføring fra drift 0 0 0 0 
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Investeringstiltak: Vannbåren varme Dypedalåsen   2 020 2 021 2 022 2 023 

Jordbrønner til varmepumpe er allerede borret i forbindelse med 
nybyggene. Arbeidene med etablering av ny fyringssentral og 
radiatorer i alle rom startet opp i 2019 og målsetningen er at det 
skal vær ferdig i løpet av 2020. Dette vil gi vesentlige sparte 
strømutgifter. Omlegging av elkraft er tidligere ikke budsjettert.  
Prosjekteringsarbeidet viser arbeidene er mer kompliserte en 
først antatt og det trengs ytterligere midler bl. a til arbeidene i 
varmesentralen i kjeller og til føringsveiene på loft. Ubenyttede 
midler fra 2019 overføres til 2020. 

Sum investeringsbehov inkl mva 2 500       

Salgsinntekter 0     

Refusjon mva 500     

Tilskudd      

Bruk av lånemidler 2 000     

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      
Tjenesteområde for Kommunal teknikk, byggesak og 
infrastruktur      

Investeringstiltak: Adgangskontroll - lås og beslag   2 020 2 021 2 022 2 023 

Det er et stort behov for å forbedre adgangskontroll og 
låsesystemene til våre formålsbygg.  Østerhaug, Rådhuset og 
Hvaler Ungdomsskole er nå skallsikret med elektronisk 
kortsystem. Videre er Herredshuset, Dypedalåsen Sykehjem, 
Hvalerhallen og Kornmagasinet delvis sikret. 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. 
Dette er en lengre prosess som forventes å gå over flere år.  

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: Aldersoppgradering Elektro   2 020 2 021 2 022 2 023 

Det ble i 2013-2014 gjennomført en ekstern tilstandsregistrering 
på det elektriske anlegg i kommunale bygg. Rapporten viste til et 
behov for aldersoppgradering av de elektriske anleggene estimert 
til 7 mill.  Arbeidet med oppgraderingen ble startet opp i 2016 
med en bevilgning på 800.000 kr og 600.000 kr i 2019. (eks mva) 
Skolene er ikke prioritert pga pågående utredninger, men bl. a. 
Dypedalåsen har fått vesentlige oppgraderinger av 
underfordelinger og hovedfordeling av strøm.  Barnehager, 
boliger , Herredshus og Kornmagasinet er steder som trenger 
oppgraderinger. 

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: Brannstasjon Sandbakken   2 020 2 021 2 022 2 023 

Brannstasjonen på Sandbakken har ikke forskriftsmessige 
garderobeforhold. Herunder kommer regler om ren- og skitten 
sone. Det har blitt gjort en teknisk og kostnadsmessig vurdering 
av omgjøring i eksisterende lokaler og konklusjonen er at det vil 
lønne seg å bygge nytt. VA-avdelingen har heller ikke 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 250 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 000 0 0 0 
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tilfredsstillende garderobeforhold og man forventer at også her 
vil det komme krav om oppgraderinger. Hvaler bredbånd mangler 
lokaler. Eiendomsavdelingen, renovasjon og VA har kontorer i 
brakker hvor det også hadde vært hensiktsmessig å samlokalisere 
i et nytt bygg. Et slikt tiltak vil kunne gi mye bedre funksjonalitet 
for utearealene på Sandbakken. Et nytt bygg vil kunne forbruke 
mye mindre energi og det vil også være samlende for 
arbeidsmiljøet på Sandbakken. Det bes om planleggingsmidler i 
2020 for ¨å beskrive prosjektet ytterligere. 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bytte tjenestebil på rådhuset   2 020 2 021 2 022 2 023 

Bytte ut Toyota Prius med el-bil som har god rekkevidde evt en 
plug-in hybrid. Det er el-bil stasjonert ved Rådhuset fra før. Den 
har meget begrenset rekkevidde. Det er derfor viktig å kunne 
supplere med en bil som har lang nok rekkevidde for å kunne 
kjøre f.eks. til Oslo en kald vinterdag. Ikke vedtatt. 

Sum investeringsbehov inkl mva 0 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Konseptutredning og realisering  solcelleteknologi - bygg 2 020 2 021 2 022 2 023 

Hvaler kommune har, med støtte fra ENOVA, fått laget en 
konseptutredning som tar for seg ulike energiøkonomiserende 
tiltak for enkelte av våre formålsbygg. For gjennomføringen av 
tiltakene er det forutsatt at det fortløpende skal gis tilskudd fra 
ENOVA På grunn av kapasitetsproblemer er prosjektet utsatt et 
år. Bevilgede midler for 2019 tilbakeføres og re-budsjettering 
foretas fra 2020 og ut til og med 2022. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 250 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 1 000 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Standardheving kommunale bygg   2 020 2 021 2 022 2 023 

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 2019-22. 

Sum investeringsbehov inkl mva 1 500     0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 300 0  0 

Bruk av lånemidler  200   0 

Overføring fra drift 1 000 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Utskifting av oljebrennere og rensing av 3 oljetanker for bioolje. 2 020 2 021 2 022 2 023 

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 bio olje kombinert med varmepumpeteknologi. Ved 
Hvalerhallen er det allerede etablert varmepumpe med 
tilhørende. Oljetank og brenner i Hvalerhallen ble byttet i 2019. 
Nå haster det med resten av byggene. 

Sum investeringsbehov inkl mva 625     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 
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Investeringstiltak: Ombygging Herredshuset   2 020 2 021 2 022 2 023 

Som et ledd i omorganiseringsprosessen, ønsker vi å tilrettelegge 
for bedre utnyttelse av herredshuset. Ikke vedtatt 

Sum investeringsbehov inkl mva 0     0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 0 0 0 0 

Bruk av lånemidler 0 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Arbeidsbil avdeling veg   2 020 2 021 2 022 2 023 

Bytte inn dagens VW pick up etter gjeldende utbyttingstakt. Vi 
ønsker at neste bil skal være EL for å imøtekomme 
nullutslippsmål. 

Sum investeringsbehov inkl mva 563   0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 113 0 0 0 

Bruk av lånemidler 450 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiberutbygging - fortettning i utbygde områder  2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 1 895 1 000 1 000 1 000 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 379 200 200 200 

Bruk av lånemidler 1 516 800 800 800 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiberkabel Kråkerøy-Økholmen   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 4 000 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 800 0 0 0 

Bruk av lånemidler 3 200 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiberutbygging nettverksutstyr   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 470 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 94 0 0 0 

Bruk av lånemidler 376 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Papper   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 3 780 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 756 0 0 0 

Bruk av lånemidler 3 024 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Sydengen   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 2 676 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 535 0 0 0 
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Bruk av lånemidler 2 141 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Rød    2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 934 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 187 0 0 0 

Bruk av lånemidler 747 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Skjelsbu   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 852 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 170 0 0 0 

Bruk av lånemidler 682 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Korshavn-Urdal   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 2 496 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 499 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 997 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiber til Telia-master    2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. 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: Bredbånd Papperhavn   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 1 503 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 301 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 202 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Bølingshavn   2 020 2 021 2 022 2 023 

Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 1 250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 250 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 000 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Bredbånd Nordre Sandøy   2 020 2 021 2 022 2 023 
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Fiberutbygging. Sum investeringsbehov inkl mva 1 689 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 338 0 0 0 

Bruk av lånemidler 1 351 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiberutbygging EL-pickup   2 020 2 021 2 022 2 023 

Hvaler Bredbånd overtok leasingkontrakter fra Hvaler Bredbånd 
AS. 
Leasingkontrakten på en Misubishi går ut 03.11.2020 og må 
byttes ut. 
Dersom EL-pickup ikke er tilgjengelig i nov 2020, så anbefales å 
kjøpe eksisterende bil ut fra leasingkontrakt.  

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: Fiberutbygging EL-varebil   2 020 2 021 2 022 2 023 

Hvaler Bredbånd overtok leasingkontrakter fra Hvaler Bredbånd 
AS. 
Leasingkontrakten på en Citroen Berlingo går ut 29.11.2019 og 
må byttes ut. 

Sum investeringsbehov inkl mva 200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 40 0 0 0 

Bruk av lånemidler 160 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Fiberutbygging EL-varebil   2 020 2 021 2 022 2 023 

Da siste ansatte i Hvaler bredånd AS ble ansatt, utsatte man 
innkjøp/leasing av kjøretøy til ham. Foreløpig har de byttet 
kjøretøy eller benyttet privatbil på km-godtgjørelse. 

Sum investeringsbehov inkl mva 200 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 40 0 0 0 

Bruk av lånemidler 160 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Pålegg om omgjøring av Besøkssenter   2 020 2 021 2 022 2 023 

Besøkssenteret for nasjonalparken er i utvikling. Vi jobber nå med 
å fornye utstillinger og endre senteret etter malene fra 
Miljødirektoratet. Provinsen gjør jobben med utvikling av 
utstillingene etter midler vi har fått fra Sparebankstiftelsen. 
Produksjon og montering av utstilling krever noen omgjøringer av 
lokalet. Noe skal rives, dører skal tettes, produksjon av nytt 
innhold i dette området, Kjøkken skal renoveres. Ny innredning, 
nye hvitevarer og innhold. 

Sum investeringsbehov inkl mva 250 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 50 0 0 0 

Bruk av lånemidler 200 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 

      

Investeringstiltak: Nye lys Hvalerhallen   2 020 2 021 2 022 2 023 

Dagens installasjon består av 146 stk armaturer på 105w og er 
drevet av en drossel som anslagsvis trekker 50w. Dette utgjør en 
konstant effekt på ca. 23 kw Ny installert effekt med LED blir ca 
20 kw med en luxverdi på ca 1000 lux. Da den nye tallasjonen er 
dimmbar er det meningen å bruke hallen på 700 lux. Estimert 
effektbelastning er 0,90 watt pr. kvadratmeter pr. 100 lux Hallen 
er ca 1300 m2 noe som tilsier ca. 1170w. pr. 100 lux Oppsummert 
vil dette si at ved 700 lux vil forbruket være ca. 9 kw , og 
besparelsen i strømutgifter være halvert samtidig som lysmengde 
dobles. 
Brukstid for hallen kan være ca 10 tim. Pr. dag totalt 3650 timer , 
tenker vi da ca. 1 kr pr KW så blir en estimert besparelse ved bruk 
av 700 Lux ca kr. 50.000 pr. år 
 

Sum investeringsbehov inkl mva 875 0 0 0 

Salgsinntekter 0 0 0 0 

Refusjon mva 175 0 0 0 

Bruk av lånemidler 700 0 0 0 

Overføring fra drift 0 0 0 0 
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Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)_§ 5-4 første 
ledd       

   Regnskap 2018   Budsjett 2019  Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023  

Rammetilskudd            94 338 306         100 000 000          104 000 000          105 560 000          107 143 400          108 750 551  

Inntekts- og formueskatt          152 832 602         154 500 000          168 325 000          175 058 000          182 060 320          189 342 733  

Eiendomsskatt            36 513 142           37 000 000            38 000 000            38 950 000            39 923 750            40 921 844  

Andre generelle driftsinntekter            37 023 098           25 367 025            21 633 000            22 173 825            22 728 171            23 296 375  

Sum generelle driftsinntekter          320 707 149         316 867 025          331 958 000          341 741 825          351 855 641          362 311 502  

              

Sum bevilgninger drift, netto          279 524 281         288 897 680          289 875 449          296 420 231          301 811 153          307 915 425  

        
Avskrivninger            31 499 779           34 005 000            37 000 000            38 950 000            39 600 000            41 250 000  

Sum netto driftsutgifter          311 024 060         322 902 680          326 875 449          335 370 231          341 411 153          349 165 425  

              

Brutto driftsresultat              9 683 089  -          6 035 655              5 082 551              6 371 594            10 444 487            13 146 078  

Renteinntekter              2 320 092             1 400 000              1 837 000              2 340 000              2 540 000              2 730 000  

Utbytter                          -                            -                            -                            -                            -                            -    

Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler -                90 965                          -                            -                            -                            -                            -    

Renteutgifter              9 699 246           13 251 000            14 290 000            16 858 000            17 880 000            17 750 000  

Avdrag på lån            25 942 514           31 100 000            31 452 000            33 250 000            34 380 000            35 952 000  

Netto finansutgifter -         33 230 704  -        42 951 000  -        43 905 000  -        47 768 000  -        49 720 000  -        50 972 000  

Motpost avskrivninger            31 499 779           33 000 000            37 000 000            38 950 000            39 600 000            41 250 000  

              

Netto driftsresultat              7 952 164  -        15 986 655  -          1 822 449  -          2 446 406                 324 487              3 424 078  

        
Disp. eller dekning av netto driftsresultat        
Overføring til investering -              980 000  -          1 020 000  -          7 050 000  -          7 050 000  -          7 100 000  -          7 150 000  

Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond              8 819 897           15 381 655            17 927 312            12 920 000              9 530 000              7 250 000  

Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond -         12 987 412  -          7 402 061  -          9 054 863  -          3 423 594  -          2 754 487  -          3 524 078  

Dekning av tidligere års merforbruk                          -                            -                            -                            -                            -                            -    

              

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat              5 147 516  -          6 959 594              1 822 449              2 446 406  -             324 487  -          3 424 078  

        
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)                          -                            -                            -                            -                            -                            -    
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Bevilgningsoversikt - investering (budsjett)       

   Regnskap 2018   Budsjett 2019  Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022   Budsjett 2023  

Investeringer i varige driftsmidler         101 360 276          193 500 000          166 828 000            34 125 000            14 500 000            15 500 000  

Tilskudd til andres investeringer             1 000 000              3 750 000              1 375 000              1 000 000                 500 000                 500 000  

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper             1 047 681              1 020 000              1 050 000              1 050 000              1 100 000              1 150 000  

Utlån av egne midler             6 832 427              7 000 000            12 000 000            10 000 000            10 000 000            10 000 000  

Avdrag på lån             1 349 190              1 500 000              1 500 000              1 500 000              1 500 000              1 500 000  

Sum investeringsutgifter         111 589 574          206 770 000          182 753 000            47 675 000            27 600 000            28 650 000  

        

Kompensasjon for merverdiavgift           17 362 156            25 944 000            27 392 000              2 765 000                 640 000                 640 000  

Tilskudd fra andre           23 884 030              5 200 000                           -                             -                             -                             -    

Salg av varige driftsmidler             2 508 840                           -                     60 000                           -                             -                             -    

Salg av finansielle anleggsmidler                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Utdeling fra selskaper                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på utlån av egne midler                697 085              1 500 000              1 500 000              1 500 000              1 500 000              1 500 000  

Bruk av lån           66 106 331          173 106 000          146 751 000            36 360 000            18 360 000            19 360 000  

Sum investeringsinntekter         110 558 443          205 750 000          175 703 000            40 625 000            20 500 000            21 500 000  

Videreutlån                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Bruk av lån til videreutlån                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Avdrag på lån til videreutlån                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Mottatte avdrag på videreutlån                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Netto utgifter videreutlån                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

        

Overføring fra drift                980 000              1 020 000              7 050 000              7 050 000              7 100 000              7 150 000  

Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond -           1 687 837                           -                             -                             -                             -                             -    

Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond             1 000 000                           -                             -                             -                             -                             -    

Dekning av tidligere års udekket beløp                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

Sum overføring fra drift og netto avsetn.                292 163              1 020 000              7 050 000              7 050 000              7 100 000              7 150 000  

Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)                          -                             -                             -                             -                             -                             -    

 


