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Forord
Ved inngangen til 2021 var vi fremdeles midt oppe i en alvorlig pandemi og med stor usikkerhet både i
Norge og resten av verden om hvordan året ville utvikle seg.
Covid-19 satte også i 2021 kommunens ansatte og kriseledelse på en prøve. Det er krevende å håndtere
den usikkerheten en slik pandemi gir ansatte, brukere og innbyggere over en så lang periode som Covid19-pandemien har vart. Organisering av vaksinering, smittesporing og arbeid med kommunikasjon til
innbyggere er noen eksempler på oppgaver kommunen har brukt mye ressurser på i året som har gått.
Til tross for de utfordringer som pandemien har medført, har kommunen etter min mening klart å
opprettholde et godt tjenestetilbud innenfor samtlige tjenesteområder. En milepæl for Hvaler kommune
var åpningen av den nye barne- og ungdomsskolen på Rød, som gir nye muligheter for både effektiv drift
og pedagogisk tilnærming til undervisningen.
Med mange ansatte på hjemmekontor og andre i karantene i perioder, så har det vært ekstra
utfordrende å være leder og kunne følge opp de ansatte på en god måte gjennom året. Samtidig har det
vært viktig å ha fokus på å opprettholde daglig drift så langt det har latt seg gjøre innenfor de
restriksjoner og retningslinjer som myndighetene ga. Vi har lært mye om håndtering av pandemier og
kriseledelse i løpet av de siste to årene, og det er rådmannens vurdering at kriseledelsen i Hvaler
kommune har fungert godt.
Regnskapet for 2021 legges frem med et positivt netto driftsresultat på 11,3 millioner kroner – det beste
resultatet til Hvaler kommune på flere år. Det er flere årsaker til det gode resultatet, men god
økonomistyring har vært et viktig fokus på alle nivå i organisasjonen gjennom hele året.
I løpet av 2021 ble kommuneområdene Friskliv, læring og mestring samt Helse og omsorg vurdert og
besluttet slått sammen til ett kommuneområde for å redusere toppledelsen som et ledd i
kommunestyrets uttalte ønske om en mer effektiv organisasjon og bedre økonomi. Ny organisasjon har
virkning fra 1.1. 2022.
Helt til slutt skal nevnes at Hvaler i likhet med resten av kommunene i Norge fikk ekstraordinært gode
skatteinntekter i fjor, og summen av dette utgjør hovedforklaringene på det positive driftsresultatet.
Det gode resultatet for 2021 gjør at vi kan avsette hele 21 millioner kroner til disposisjonsfondet, som
ved årsslutt nå utgjør 49,5 millioner kroner. Dette gjør at Hvaler kommune nå har en buffer å tære på i
vanskelige tider. I sum betyr dette at det nå er lagt et godt grunnlag for en videre drift i Hvaler
kommune.
Hvaler har de senere årene lagt bak seg store investeringer, slik som den nye flotte skolen som sto ferdig
i 2021, samt en stor satsning på utbygging av vann- og avløpsnettet for å legge til rette for økt bosetting
og næringsutvikling. Dette gjør at investeringsbehovet vil bli lavere fremover. Målsettingen på kort sikt
bør være å flate ut gjeldsutviklingen for så å redusere den.
Helt avslutningsvis ønsker rådmannen å rette en stor takk til kommunens ledere og ansatte for en
ekstraordinær innsats på mange områder i et utfordrende år, som hver eneste dag har gått på
jobben for å gi kommunens innbyggere, brukere, elever og andre best mulig tjenester innenfor de
rammene vi har hatt til rådighet.
Sammen er vi Hvaler og sammen skal Hvaler fortsatt være et godt sted å både jobbe og bo.
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Organisasjon og HR

Organisasjon
Hvaler kommune sin organisasjon kom på plass etter en stor omorganisering i 2019 og 2020. Det er med
nåværende organisering 12 enheter i kommunen som ledes av en enhetsleder. Enhetslederne har
delegert både personal, fag, og budsjettansvar for sin enhet, og rapporterer direkte til kommunalsjefen
for sitt respektive tjenesteområde. Konstituert rådmann igangsatte en omorganisering av rådmannens
øverste ledergruppe i 2. halvår. 2021. Målsettingen var å redusere antall kommunalsjefer i rådmannens
ledergruppe fra 4 til 2 personer.
Det ble gjennomført en prosess blant kommunalsjefene høsten 2021, hvor man blant annet basert på en
kartlegging av kompetanse, gjorde en utvelgelse basert på et sett av kriterier. Man besluttet å slå
sammen helse- og omsorg, og Friskliv, læring og mestring, til et samlet tjenesteområde kalt Helse- og
friskliv. Videre fjernet man Kommunalsjefnivået på tjenesteområdet Teknikk, byggesak og infrastruktur
(TBI), slik at enhets-lederne innenfor dette området for fremtiden vil rapportere direkte til rådmannen.
Den nye organisasjonen vil formelt tre i kraft fra 1. januar 2022.
Gjennom hele 2021 har Hvaler kommune vært organisert slik:
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HR og HMS
HR har hatt 2 årsverk i snitt gjennom hele 2021. En HR-sjef i 100% stilling i 3 mnd, en fagleder i 100%
stilling gjennom hele året og en saksbehandler/konsulent. Saksbehandler/konsulent stillingen har kun
vært 100 % i desember. Denne stillingene har vært fordelt på 2 personer gjennom året, og begge
medarbeiderne har vært nyutdannede, med lite erfaring innen offentlig virksomhet. Avdelingen har i
store deler av året vært bemannet på rådhuset, men også gjennomført hjemmekontor med
teamsmøter.
HR har gjennom hele året bistått ledere operativt i det daglige personalarbeidet.
For å sikre tilstrekkelig personell og nødvendig og forsvarlige tjenester under den pågående
koronapandemien og tilhørende vaksinering, ble det nødvendig med nye avtaler mellom partene. I
desember ble det informert, drøftet og forhandlet med endelig signering av avtaler mellom Hvaler
kommune og arbeidstakerorganisasjonene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerne,
Sykepleierforbundet og FO. Avtalene gikk på «Utvidet kompensasjon i forbindelse med
koronapandemien», «Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, hviletider og varslingsfrister» og avtale
om »omdisponering av medarbeidere i Hvaler kommune».
I desember inviterte HR til tjenestejubileum for medarbeidere som har tjenestegjort sammenhengende i
kommunen i henholdsvis 25 og 40 år. 11 jubilanter deltok ved jubileumsmiddagen som ble avholdt på
Sandbrekke gjestegård. Ut over tjenestejubileum har det dessverre ikke vært arrangert noen form for
personalarrangement på 2 år, dette pga koronasituasjonen .
HR har startet en obligatorisk praktisk kursrekke for enhetsledere og saksbehandlere/konsulenter. Vi har
samlet tjenesteområde for tjenesteområde, da kursene blir mer direkte knyttet til hvert enkelt område.
Først ut var temaet «Elektroniske personalmeldinger og arbeidsavtaler fra A-Å», deretter har vi gått
videre til temaet «Rekrutering fra A-Å». Dette temaet har ikke alle tjenesteområdene gjennomført pga
koronasituasjonen.

Arbeidsgiverstrategi
Arbeidsgiverstrategi for perioden 2021 – 2023 ble utarbeidet. Strategien skal angi retningslinjer for
arbeidsgiverpolitikken til Hvaler kommune. Den tar utgangspunkt i strategikartet til kommunen vår, vårt
verdigrunnlag og samfunnsoppdraget gitt av våre brukere og politikere. Arbeidsgiverstrategien skal
bidra til at vi leverer, utvikler og jobber med vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte, og er
supplerende for personalpolitiske dokumenter. Strategien skal være et verktøy for å jobbe målrettet
med utvikling av kommunens som organisasjon og arbeidsgiver. Strategiens tre overordnede mål er et
godt lederskap, rekruttere og beholde nye og gamle medarbeidere og kunne gjennomføre forutsigbare
og gode omstillingsprosesser med bakgrunn i behovet for utvikling og fornying.

Lønnsstrategi
Lønnsstrategi og prosess for lokale lønnsforhandlinger for perioden 2021 – 2022 ble utarbeidet. Dette er
en handlingsplan for å sikre at Hvaler kommune har nødvendige og kompetente medarbeidere.
Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere for å sikre gode tjenester.
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Lønnsstrategien skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene, og den skal stimulere til god
ledelse.

Vernetjenesten
HR har nå organisert verneombud på samtlige enheter i Hvaler kommune. Alle verneombud har
gjennomført et 40 timers HMS kurs. Disse har i år blitt organisert i en gruppe, slik at de har sitt eget
nettverk som verneombud. Gruppen ledes for tiden av HR, men tanken er at HVO i kommunen skal
fungere som deres leder. Det skal arrangeres 4 obligatoriske møter i året, som skal inn i årshjulet for
Hvaler kommune. I 2021 ble det arrangert 2 møter for verneombudene.

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten som leveres av Agil helse AS, har bistått Hvaler kommune gjennom året 2021.
Det har blitt utarbeidet en handlingsplan for samarbeidet 2021 og 2022. Handlingsplanen inneholder
aktiviteter der BHT skal bistå i det systematiske HMS-arbeidet. Gjennom 2021 har de vært involvert i
AMU møte, vernerunde, arbeidsplassvurdering, sykefraværsoppfølginger og dialogmøter, forebyggende
støttesamtaler og individuelle samtaler, arbeidsevnevurdering, arbeidshelseundersøkelser,
yrkesvaksinasjoner, arbeidskartlegging, varslingsaker, konflikthåndteringer og psykolog /organisasjonspsykologbistand. Totalt 596 timer har Agil Helse brukt i Hvaler kommune.

Inkluderende arbeidsliv
HR har bistått på en rekke IA-møter mellom medarbeidere, enhetsledere og NAV.

IDF møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
Det har vært gjennomført IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling) med rådmannen for
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Møtene avholdes hver 4. uke. Alle parter opplever at møtene
er nyttige og viktige for å sikre god samhandling og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og
hovedverneombud. Fra arbeidsgivers side deltar rådmann og HR-sjef/Fagleder HR, og kommunalsjefene
er også med når det er saker som er relevante for deres tjenesteområder.

Rekruttering og tilgang på kvalifiserte arbeidstakere
Gjennom hele 2021 har vi jobbet målrettet med å finne løsninger på våre rekrutteringsutfordringer
innenfor Areal og byggesak og blant sykepleiere og vernepleiere. Dette har gitt resultater, og vi nærmer
oss nå et tilfredsstillende nivå. Hvaler kommune hadde 70 stillingsannonser utlyst gjennom Webcruiter,
og det ble ansatt 52 nye medarbeidere basert på disse utlysningene. 70 personer sluttet i løpet av året,
hvilket inkluderer både naturlig avgang og medarbeidere som sa opp sin stilling.
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AMU - Arbeidsmiljøutvalget
Det er gjennomført AMU-møter i 2021, og sakene bar preg av kommunens koronasituasjon og
sykefravær.

Likestilling
Hvaler kommune har en god balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i kommunen og har en
praksis i overensstemmelse med gjeldende lovverk på området. Kommunen har ikke igangsatt noen
særskilte tiltak i forhold til likestilling i 2021.

Mellomoppgjøret 2021
Mellomoppgjøret i 2021 ble gjennomført med pott til forhandlinger lokalt i kommunene. Hvaler
kommune hadde en pott på kr. 1.463.797 i Kap.4. Begge parter var ganske omforente om prioriteringer i
Kap. 4. Sykepleiere, vernepleiere og renholdstjenesten var prioritet 1.
I Kap.5. hadde vi som hovedmål å rette opp i lønnsskjevheter og tilnærming av lønn til sammenlignbare
stillinger i nærliggende kommuner.
Lønnsregulering for 2021 i Kap. 3 var som tidligere en individuell vurdering med kriterier på
jobbutførelse, oppnådde resultater, gjennomførte endringer som har bidratt til vekst og utvikling,
innsats, ansvar og utøvelse av lederskap og tverrfaglig samhandling. Lønnsreguleringen hadde et snitt på
3,4 %.
Alle kapitlene var ferdig forhandlet innen fristen 15. oktober.

Sykefravær – arbeidsmiljø

Årlig sykefravær
:
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :

2020
2,10 %
4,92 %
7,02 %

Sykefravær per tjenesteområde

Tjenesteområde
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2021
1,35 %
7,08 %
8,43 %
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Lederstøtte og stab :
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :
Oppvekst :
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :
Helse og omsorg :
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :
TBI :
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :
Friskliv, læring og
mestring :
Korttid :
Langtid :
Samlet fravær :

2020
1,36 %
2,75 %
4,11 %

2021
1,12 %
8,01 %
9,13 %

2,25 %
5,55 %
7,80 %

1,39 %
5,84 %
7,24 %

2,73 %
6,25 %
8,98 %

2,23 %
11,76 %
14,00 %

1,27 %
1,76 %
3,03 %

0,80 %
3,84 %
4,64 %

2,18 %
5,94 %
8,12 %

0,99 %
6,77 %
7,76 %

Som vi ser av overstående tabeller, var samlet sykefravær for Hvaler kommune 8,43 %. I det store bildet
er korttidsfraværet på et akseptabelt nivå, men vi har et noe for høyt langtidsfravær. Sykefraværet er
fortsatt høyest innen tjenesteområde helse og omsorg og var i fjor lavest innen tjenesteområde teknikk,
byggesak og infrastruktur.
Sykefraværet følges opp fra HR i samarbeid med enhetsledere og NAV. Hvorvidt noe av langtids
sykemeldte skyldes Covid-19/korona kommer ikke frem av denne statistikken. Ledere i alle enheter
samarbeider på en god måte for å sikre tilretteleggingsplikten.

Kommuneøkonomi og økonomisk analyse
Premissene for kommunens økonomiske styring i 2021
Premissene for kommunens styring er basert på de 5 måltall kommunestyret har vedtatt for langsiktig
økonomisk bærekraft, samt vedtatt økonomiplan for perioden 2022-25 og opprinnelig årsbudsjett for
2021, revidert ved 1. tertialrapport som følge av en økning av rammetilskuddet fra staten og ytterligere
revidert ved 2. tertialrapport ved budsjettreduksjoner for å sikre et positivt netto driftsresultat. Det er
kommunens oppfatning at den økonomiske styring som har vært utført ikke avviker fra de premissene
kommunestyret har lagt til grunn for kommunens drift.

Langsiktig økonomisk bærekraft
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Hvaler kommune har ansvaret med å tilby innbyggerne nasjonale velferdstjenester som er avgjørende
for innbyggernes livskvalitet. Dette omfatter bl.a. barnehagetjenester, skolefritidsordning,
grunnskoleundervisning, voksenopplæring, pleie- og omsorgstjenester, helsetjenester og tjenester for å
gi innbyggere sosial trygghet. I motsetning til tjenester som vann, avløp og renovasjon, som dekkes av
innbyggerne i henhold til selvkostprinsippet, krever de nasjonale velferdstjeneste en god økonomisk
styring fra kommunens administrasjon og ledere.
For kommunes innbyggere er det vesentlig at kommunen har fokus på langsiktighet, slik at den
økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, ofte omtalt som økonomisk bærekraft. En god
økonomisk bærekraft skal sikre langsiktig stabilitet i kommunens tjenester slik at tidligere opparbeidet
disposisjonsfond kan absorbere kortere perioder med ubalanse mellom inntekter og bevilginger til
velferdstjenester uten at tjenestetilbudet reduseres. Virksomhetsstyring i en kommune påvirkes av så
mange usikre faktorer at ubalanse i enkelte perioder er tilnærmet umulig å unngå. Hvis en kommune har
et vedvarende overskudd på lang sikt, så betyr det snarere at kommunen ikke har gitt sine innbyggere
den fulle verdien tilbake av de midler som kommunen har til sin rådighet.
Kommunestyret har vedtatt finansielle måltall og handlingsregler som er viktige for å kunne bedømme
den økonomiske utviklingen over tid. En viktig del av vurderingen er hvilken risiko eller økonomisk
eksponering kommunen pådrar seg i dag som kan gi en negativ påvirkning på kommunens økonomiske
handlekraft i seinere år. Avlagt regnskap for 2020 viste at kommunen ikke nådde sine måltall på 4 av 5
valgte indikatorer. Kommunen har derfor i 2021 lagt stor vekt på sin virksomhetsstyring for å sikre at
kommunen kan levere både kvalitet og tilstrekkelig omfang av sine tjenester på sikt. Kommunen har i
vesentlig grad lykkes med dette i 2021 ved at kommunens disposisjonsfond (dvs frie egenkapital) har
vokst betydelig fra 28 mill. kr i begynnelsen av året til 49 mill. kr ved utgangen av året. Netto
driftsresultat har bedret seg med 25,9 mill kr fra et underskudd på 13,4 mill. kr i 2020 til et overskudd
på 12,5 mill. kr i 2021.
Rammetilskudd og skatteinntekter
Kommunen finansieres i hovedsak gjennom frie inntekter som består av skatteinntekter og
rammetilskudd. De frie inntektene utgjør ¾ av kommunesektorens inntekter. Av dette utgjør
skatteinntektene om lag 40 %. Hvaler kommune har relativt høye frie inntekter sammenliknet med
Kostragruppe 02 og alle kommuner utenom Oslo.
Tabell - Frie inntekter i kroner per innbygger (B)
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De frie inntektene i Hvaler kommune økte med ca. 11,6% i 2021. Med unntak av ekstra tilskudd for
koronarelaterte utgifter over rammetilskuddet, så skyldes veksten i sin helhet veksten i
skatteinngangen. Veksten i skatteinngangen har vært betydelig for mange kommuner, og for Hvaler
kommune utgjør veksten 22,5% før skatteutjevning, fra ca 156 mill i 2020 til 191 mill. i 2021. Pr.
utgangen av 2021 hadde Hvaler kommune en gjennomsnittlig skatteinngang på 111% relativt til andre
kommuner, hvilket er høyest i tidligere Østfold.
Høye skatteinntekter pr innbygger er selvfølgelig et gode for Hvaler kommune. Samtidig er ikke gitt at
dette vil vedvare i fremtiden, og kommunen kan ikke forvente en ytterligere vekst i skatteinntekter i
budsjettene på sikt utover det en vekst i innbyggerantall og lønnsvekst underbygger. Veksten i antall
innbyggere har vært ca 100 personer pr år i 2020-21, dog har mobiliteten vært lav pga i perioder stengte
grenser som følge av Covid 19. Videre ligger det alltid en usikkerhet i skatteinngangen ved at denne
primært er basert på forskuddstrekket i personbeskatningen.

Tabell - Rammetilskudd Beløp per innbygger (kr)
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Rammetilskuddet fremkommer gjennom et innbyggertilskudd som i utgangspunktet er likt for alle
landets kommuner. Dette blir imidlertid korrigert gjennom en kostnadsnøkkel som tar hensyn til hvor
dyr en kommune er å drifte, blant annet antall barn i skolepliktig alder, antall eldre, bosettingsmønster
og reiseavstander i kommunen. Kostnadsnøkkelen sørger for å omfordele denne andelen av
rammetilskuddet fra kommuner som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som
er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet. Hvaler fikk i 2021 en mindre reduksjon i rammetilskudd hvor
justeringen primært skyldes færre barn i aldersgruppen 2-15 år, samt flere eldre i spesielt aldersgruppen
67-79 år enn gjennomsnittlig for tilsvarende kommuner. En kommune med relativt flere barn i denne
aldersgruppen vurderes da som dyrere å drifte som følge av utgifter til oppvekst og skolegang.
Hvaler kommune har et lavere rammetilskudd pr innbygger enn sammenlignbare kommuner, men også
en reduksjon i rammetilskuddet sammenlignet med 2020. Dette skyldes i marginal grad
innbyggersammensetningen, men snarere det faktum at vi har hatt over gjennomsnittlige skatteinngang
som medfører en skatteutjevning. Kommuner med skatteinntekter per innbygger over
landsgjennomsnittet får et trekk på 60 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og
landsgjennomsnittet. Videre for å ivareta kommuner med lav skatteinngang blir det, i tillegg til den
symmetriske delen, gitt en tilleggskompensasjon til kommuner med skatteinntekter per innbygger under
90 prosent av landsgjennomsnittet. Disse kommunene blir i tillegg til den symmetriske utjevningen
kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter per innbygger og 90 prosent av
landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjon skjer ved at hver kommune, Hvaler
inklusive ,trekkes med et likt beløp per innbygger.
Denne skatteutjevningen, som er negativ for Hvalers vedkommende, beregnes etterskuddsvis og trekkes
fra rammetilskuddet. Derfor viser rammetilskuddet en nedgang fra 115,7 mill.kr til 112,1 mill kr i 2021
som følge av den gode skatteinngangen i Hvaler.
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Det faktum at Hvaler kommune både har en høy skatteinntekt pr innbygger og en relativt høy
alderssammensetning hos innbyggerne gjør at kommunen løpende bør vurdere de økonomiske
konsekvensene av varige endringer i demografi.

Økonomisk effekt av pandemien – Covid-19
Kommunen har i 2021 mottatt både ekstraordinære rammetilskudd og ekstraordinære tilskudd i
forbindelse med håndteringen av covid-19 i samfunnet. Totalt har Hvaler mottatt 9,2 mill. kr over
rammetilskuddet og nesten 4,5 mill. kr gjennom øremerkede tilskuddsbevilgninger. Kommunal
kompensasjonsordning til lokale virksomheter utgjør mesteparten med 3,8 mill. kr, og disse
næringsmidlene er fordelt ut til næringsaktører i kommunen. Ungdomspakke sommerskole, tiltak
sårbare barn - skole og barnehage, samt digitale hjelpemidler utgjør øvrige tilskuddsordninger.
Hovedkomponentene for ekstraordinære utbetalinger over rammetilskuddet er kompensasjon for
kommunesektorens merutgifter og mindreutgifter 1.- og 2. halvår, skjønnsmidler knyttet til smittevern
og TISK-strategien, kompensasjon for skattesvikt, kontrolltiltak med smittevern, vaksinasjon og
gjennomføring av stortingsvalg. Samlede regnskapsførte kostnader knyttet til direkte og forebyggende
tiltak utgjør nær 9 mill. kr. I tillegg er det ikke ubetydelige kostnader i drift som ikke direkte
regnskapsmessig kan henføres til pandemien som utgifter knyttet til f.eks. syke- og karantenefravær,
merkostnader knyttet til hjemmekontor og økt bruk av vikarer. Grunnprinsippet fra staten er å dekke
merkostnader for kommunen og ikke ordinære lønnskostnader.

Eiendomsskatten
Eiendomsskatten ble økt fra 2,9 promille til 3,5 promille i 2021 etter politisk vedtak. Veksten i
eiendomsskatten fra 38,2 mill kr til 46,6 mill kr skyldes beskatning av nye boliger og nye tilbygg i tillegg
til økningen i promille.

Finansielle måltall
Ny kommunelov inneholder nå en 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. Tabellen ovenfor viser de måltall
Hvaler kommune fokuserer på.
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Tabell - Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Foreløpige publiserte nøkkeltall fra SSB baserer seg på ureviderte regnskapstall. Netto driftsresultat for
Hvaler er i det endelige regnskapet 2,2%

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 langsiktige 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.
Driftsresultatet for Hvaler kommune ble i 2021 positivt 11,3 mill. kr, som utgjør 2,2 % av brutto
driftsinntekter på 528,1 mill. kr. Dette er en kraftig forbedring sammenlignet med et negativt resultat på
-13,4 mill kr i 2020.
Vedtatt nøkkeltall for budsjettert netto driftsresultat i vedtatte måltall var satt til 1 prosent i 2021 og
1,75 prosent ut økonomiplanperioden.
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Tabell - Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

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
arbeidskapitalen 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 betale 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.
For 2021 utgjør arbeidskapitalen 11,0 % av sum driftsinntekter som er en forverring siden 2020. Dette
skyldes i hovedsak de store underskuddene i 2019 og 2020, samlet utgjør dette 32,6 mill. kr, samt en
kraftig vekst i driftsinntektene fra 471 mill kr i 2020 til 528 mill kr i 2021. I 2021 har det derfor vært
nødvendig med en mer omfattende likviditetsstyring enn tidligere.
Vedtatt nøkkeltall for arbeidskapital er satt til 20 prosent av driftsinntektene i hele
økonomiplanperioden.
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Tabell - Netto renteeksponering / Andel av brutto driftsinntekter (prosent)

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.
For 2021 utgjør netto renteeksponering 83,1% av sum driftsinntekter.
Vedtatte nøkkeltall for netto renteeksponering er satt til lavere enn 40 prosent ut
økonomiplanperioden. Måltallet er fornuftig, men vil ikke nås på kort sikt i Hvaler kommune pga de
store investeringene i bl annet Hvaler barne- og ungdomsskole . I definisjonen av gjeld som tas med i
beregningen, bør man på sikt vurdere å holde gjelden relatert til Hvaler Bredbånd utenfor fordi
inntektene her også vil betjene renteutgiftene.

Tabell - Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
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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. 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 (renteutgifter og avdrag), og utviklingen i denne
lånegjelden påvirker kommunens fremtidige handlingsrom ved at en større del av driftsinntektene
bindes opp til betjening av lånegjelden.
For 2020 utgjør langsiktig lånegjeld 784 mill kr hvilket utgjør 148,5% (Kostra:150,7%) av sum
driftsinntekter.
Det vedtatte finansielle nøkkeltallet for langsiktig gjeld skal utgjøre mindre enn 150 prosent ut
økonomiplanperioden.

Tabell - Fri egenkapital (disposisjonsfond) drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)
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Fri egenkapital drift (disposisjonsfond) i prosent av driftsinntektene
Fri egenkapital drift angir differansen mellom midlene som står på disposisjonsfond og regnskapsmessig
mer- eller mindreforbruk. 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.
For 2021 utgjør disposisjonsfondet ved utløpet av året 49,3 mill kr, en kraftig forbedring på 20,8 mill kr
eller 73% fra 28,5 mill kr ved utgangen av 2020. 49,3 mill utgjør 9,3% av sum driftsinntekter.
Vedtatt nøkkeltall for fri egenkapital drift (disposisjonsfond) skal utgjøre minimum 5 prosent ut
økonomiplanperioden.

Særlige økonomiske utfordringer i regnskapsåret 2021
Corona 19
Som i 2020 har det vært knyttet usikkerhet til i hvilken grad Corona19 relaterte kostnader ville bli dekket
fullt ut av staten. Staten har tilført midler både gjennom økte rammetilskudd og tildeling av
skjønnsmidler etter søknader. Dette har vært vanskelig å budsjettere pga lav forutsigbarhet, men Hvaler
kommune har fått dekket sine merutgifter i vesentlig grad. Derimot har kommunen ikke fått dekning for
fast ansatte som kommunen ville hatt som sin lønnsutgift uansett, men som har benyttet helt eller
delvis sin arbeidstid til koronarelaterte aktiviteter. Alternativkostnaden ved at kommunen har hatt
lavere kapasitet til å utføre andre nødvendig oppgaver i kommunen er ikke dekket.
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Lønnsøkning
Sentralt i budsjettet ble det avsatt 4 mill. kr for dekning av forventede merutgifter knyttet til
lønnsoppgjøret basert på en forventet lønnsvekst på 1,7 %. Den reelle lønnsveksten ble lagt høyere,
estimert til 3,4 %. Dette vises ikke som avvik i summen av lønnsutgifter og sosiale utgifter fordi
kommunen har et tilsvarende avvik mot budsjett på antall årsverk.
Ressurskrevende brukere
Utgifter til ressurskrevende brukere har vokst betydelig i løpet av 2021. Utgiftene består primært av
nødvendig antall pleiere, egne og innleide, samt nødvendige boforhold og behandling. Utgiftene oppstår
i følgende enhetene: Tilrettelagte tjenester, Koordinerende tjenester og DBB (Sykehjemmet).
Kommunen har en egenandel på 1,4 mill. kr pr pasient, samt må betale 20 % av utgiftene utover 1,4 mill.
kr. Øvrige 80% av utgiftene refunderes av staten. Brutto utgifter før refusjon økte fra 28,0 mill. kr i 2020
til 50,5, mill. kr i 2021. Netto utgifter økte tilsvarende fra 19,5 mill. kr til 32,6 mill. Refusjonsbeløpet skal
godkjennes av revisor og utbetales våren 22. Refusjonsinntekten i regnskapet er derfor et foreløpig
estimat. Antallet ressurskrevende brukere har økt fra 9 brukere til 16 brukere. Økningen i netto utgifter
er dramatisk for kommunen og forventes stige ytterligere i 2022.

Sammenlikning mot aktuelle kommuner
Analyse av utgifter til tjenester sammenlignet med andre kommuner
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Figuren ovenfor viser kommunens kostnadsnivå fordelt på ulike tjenesteområder. Samlet sett har Hvaler
kommune et kostnadsnivå som ligger under Kostragruppe 2 som den mest sammenlignbare
kommunegruppen. Det er vanskelig å finne tilsvarende kommuner å sammenligne seg med som både
har et lavt innbyggertall og har et høyt antall fritidsboliger med tilsvarende krav til ulike tjenester. For
mindre kommuner som Hvaler må slike sammenligninger benyttes med varsomhet siden enkelte forhold
har stor betydning for det økonomiske gjennomsnittet. Eksempelvis kan en enkelt ressurskrevende
bruker alene endre sammenlikningen innen Pleie og omsorg.

Forklaringer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap
Avvik skatteinntekter, merinntekt på ca 9,8 mill kr i forhold til regulert budsjett.
Kommunens skatteinntekter økte med 22,5% fra 2020 til 2021. Hvaler kommunes skattenivå endte på
112% av landsgjennomsnittet og vi har aldri tidligere vært så høyt i forhold til landsgjennomsnittet.
Avvik andre overføringer og tilskudd fra staten, merinntekt på ca 7 mill kr
Statens kompensasjonsordning til virksomheter for covid-19 oppfølging er hovedårsaken til avviket.
Forøvrig har kommunen mottatt flere tilskudd enn hva som ble estimert i budsjettet.
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Avvik overføringer og tilskudd fra andre, merinntekt på ca 26 mill kr
Statlig refusjonsordning for ressurskrevende brukere økte fra 8- til 18 mill kr fra 2020 til 2021 og utgjør
ca 10 mill kr av avviket. Sykelønnsrefusjon utgjør også ca 10 mill kr av avviket, mens resterende avvik
gjelder mva.kompensasjon som ikke er blitt justert i forhold til økt driftsnivå.
Avvik kjøp av varer og tjenester, merutgifter på ca 21 mill kr
Økte vedlikeholdsutgifter og kjøp av tjenester utgjør hoveddelen av avviket. Kommunen har bevisst økt
vedlikeholdet innen vann og avløp for å benytte seg av for gamle selvkostfond. Kjøp av tjenester innen
helse har økt betydelig i 2021 og deler av dette gjelder også ressurskrevende brukere som favner under
statlig refusjonsordning som nevnt over.
Avvik overføringer og tilskudd til andre, merutgifter på ca 8 mill kr
Statens kompensasjonsordning til virksomheter for covid-19 oppfølging og brukerrettet sosialhjelp
utgjør hovedelementene i avviket. Som nevnt over berører statens kompensasjonsordning også
inntektssiden siden den er fullt ut kompensert fra staten.
Avvik investeringer i varige driftsmidler, mindreutgifter på ca 56 mill kr i forhold til regulert budsjett.
Investeringsbudsjettet ble vedtatt oppjustert med 10 mill. kr for Startlån og 96 mill. kr i rebudsjettering
for ikke ferdigstilte investeringer fra 2020. Også i 2021 ble flere investeringstiltak ikke igangsatt før årets
slutt. De største investeringstiltakene som medvirker til budsjettavviket gjelder bl.a. boliger for
vanskeligstilte, innløsing av festetomter, kjøp av brannbil, digitalisering av eiendomsarkiv og ulike vannog avløpstiltak. Det er fortsatt et forbedringspotensiale for å sikre bedre samsvar mellom plan og
aktivitetsutviklingen for våre investeringstiltak.

Konklusjon
4 av 5 indikatorer vedtatt for langsiktig økonomisk bærekraft var negative i 2020. I 2021 har kommunen
gjennomført en løpende og grundig økonomisk styring. og effekten av dette vises tydelig. For 2021 er
kun to av indikatorene negative, dvs. andelen renteeksponert gjeld og arbeidskapital i forhold til brutto
driftsinntekter. Hvalers økonomi er klart mer robust enn tidligere ved en solid økning av
disposisjonsfondet i 2021. Arbeidskapitalen vil bedre seg ved vedvarende overskudd, men andelen
rentebærende gjeld må bedres ved at nye låneopptak begrenses i beløp tilsvarende avdrag på lån. Ved
en jevn vekst i driftsinntekter er det mulig å nå måltallet på sikt.
I løpet av 2021 har kommunen bedret sin økonomiske stilling , og vi må opprettholde tilsvarende fokus
på økonomisk styring i 2022. I tillegg må kommunen i større grad vurdere forutsetningene for god
langsiktig økonomisk drift i samme tidshorisont som samfunnsplanen, dvs. en økonomisk plan som
strekker seg mot 2030.

Nærings - og samfunnsutvikling i Hvaler kommune
Næring 2021
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Hvaler kommune vedtok i 2018 kommunens næringsstrategi gjennom «Temaplan Verdiskaping Næringsstrategi 2019 - 2023». Planen har som hovedmålsetting at arbeidsplassveksten i kommunen skal
være sterkere enn befolkningsveksten. Planen har videre delmål med aktiviteter og tiltak som viser at
kommunen må arbeide helhetlig for å oppnå dette. Det innebærer at kommunens samlede tilbud må
oppleves som attraktivt ikke bare for næringslivet, men også for innbyggere og besøkende. Kommunens
arbeid med næringsliv og næringsutvikling («næring») er organisert gjennom 1 årsverk (næringssjef)
tilknyttet stab. Næring jobber til dels tett sammen med andre fagmiljøer i kommunen som kultur, plan,
kommunikasjon (stab), byggesak og prosjektkontoret.
Kommunen vedtok i juni 2021 ny Samfunnsplan for perioden 2021-2032. Under hovedmål for økonomi i
Hvaler kommune: «Hvaler er en attraktiv og fremtidsrettet kommune», med delmålet «Hvaler er et
attraktivt sted å bo, jobbe og besøke», forankres næringsstrategien på en helhetlig og god måte. I
samfunnsplanens arealstrategi berøres også viktige tema for en styrket nærings- og samfunnsutvikling,
økt tilflytting av barnefamilier og arealer til næring er viktig i denne sammenheng.

Arbeidsplassutvikling.

I 2021 har Hvaler fått 38 nye arbeidsplasser. Det er privat sektor som har økt mest, med 31
arbeidsplasser til 794. Hvaler har siden år 2000 ikke hatt så mange arbeidsplasser i privat sektor.
Økningen mot 2020 er på 3 % og Hvaler kommune styrker dermed sin næringsattraktivitet. Som for
øvrige kommuner i Søndre Viken (unntatt Aremark) er denne fortsatt negativ – men altså i en positiv
utvikling.
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(Kilde: Telemarksforskning)

Befolkningsutvikling.
Befolkningsveksten på Hvaler har siden 2000-tallet vært over gjennomsnittet for Norge og Viken. For
2021 har Hvaler en nettoinnflytting på 1.5 % - det er høyest i vår region Søndre Viken.
Nettoinnflyttingen utgjør 81 personer. Hvaler har dessverre et negativt fødselsoverskudd. Dette speiler
kommunens demografiske sammensetning, og viktigheten av økt tilflytting av barnefamilier til
kommunen.
For 2021 har altså Hvaler kommune nådd sin målsetting om at arbeidsplassveksten (3 %) skal være
sterkere enn befolkningsveksten (1.5 %).

(Kilde: Telemarksforskning)
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Hovedaktiviteter gjennom året.
Som for 2020 har også 2021 vært preget av Covid-19 og smittevernsbestemmelser med betydning for
næringslivet. Totalt sett har næringslivet på Hvaler klart seg bra gjennom denne krisen sett opp imot
andre kommuner og regioner. Dette skyldes i stor grad den næringsstruktur vi har på Hvaler, der det
ikke har vært store arbeidsplasser som har måtte gå til permitteringer og i verste fall nedstenging og
konkurs.
Som del av statsbudsjettet for 2021 mottok Hvaler kommune gjennom 5 tildelinger til sammen kr.
3.790.377 i såkalte kommunale kompensasjonsmidler. Midlene ble etter politisk vedtak på retningslinjer
utbetalt til i overkant av 20 ulike virksomheter på Hvaler. Retningslinjene la til grunn antall årsverk og
ved de 2 seneste tildelinger tap av omsetning som følge av smittevernsbestemmelsene innført 15.12.21.
De til sammen 5 tildelinger har vært positivt for virksomhetene i kommunen, men samtidig krevd en god
del ressursinnsats fra næring.
For 2021 er det verd å trekke frem kommunens gjennomføring av prosjektet «Hvaler hele året». Som del
av å etablere en reiselivsstrategi eller reiselivsplan for Hvaler kommune ble det besluttet å gjennomføre
en forstudie under Innovasjon Norges «reisemålsprosess». Hensikten med dette var å få frem
kommunens utfordringer og muligheter i reiselivssammenheng, og strategiske anbefalinger om videre
organisering og innsatsområder. Mimir AS gjennomførte arbeidet for kommunen, men formannskapet
som styringsgruppe og en ressursgruppe på nær 30 virksomheter, foreninger og ressurspersoner fra
Hvalersamfunnet. Etter søknad mottok Hvaler kommune kr. 100.000 i tilskudd til arbeidet fra Innovasjon
Norge. Reiselivsstrategien er en oppfølging av næringsstrategiens handlingsplan.
2021 var også første år for den torgkomite kommunen nedsatte for å ivareta Skjærhalden torg, og da
særlig tildeling av boder og torgplass. På bakgrunn av retningslinjer/styringsdokument utarbeidet av
kommunen gjennomførte komiteen sitt arbeid og tildeling av plasser for året. Torgområdet og
torgbodene i særdeleshet får stor oppmerksomhet, og komiteen gjorde seg viktige erfaringer i 2021
med betydning for arbeidet i 2022.
Som avslutning av 2021 organiserte næring, kultur og prosjektkontoret julemarked på Skjærhalden Torg.
Visit Fredrikstad og Hvaler deltok i arbeidet gjennom egne artikler og promotering på nett under tittelen
«Jul på Hvaler». Her ble alle julemarkeder på Hvaler løftet frem og omtalt. Markedet på Skjærhalden ble
en suksess med mange utstillere og besøkende.
Øvrige pågående og avsluttede aktiviteter for 2021 som kan trekkes frem er:











Gjennomføring av samarbeidsavtalen med Hvaler næringsforening og faste møter.
Tverrfaglig deltakelse i kommunens arbeid med ny samfunnsplan og områdeplan for
Skjærhalden.
Oppfølging av Kalnes VGS «Fiske og fangst» med hybler til elevene i Utgårdskilen.
Oppfølging av kommunens deltakelse i Interreg-prosjektet Marint Grenseforum
Skagerak/Produktivt Skagerak.
Oppfølging av kommunens næringssamarbeid Søndre Viken Næringsregion (Søndre Viken IPR).
Styreplass og styrerelatert arbeid i Skjærhalden Gjestehavn AS.
Samarbeid med Borg Havn om havnerelaterte utviklingsoppgaver og prosjekter.
Oppfølging og deltakelse i prosjektgruppe for Viken sitt arbeid med ny
konsesjon/konkurranseunderlag for Hvalersambandet.
Oppfølging knyttet til etablering av hurtiglading i kommunen.
Oppfølging av henvendelser fra næringslivet i forhold til næringsarealer/byggesak med mere.
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Innovasjon- og digitalisering
Prosjektkontoret
I 2020 valgte rådmannen å etablere et prosjekt- og porteføljekontor og bemannet kontoret med 2
stillinger fra staben: Fagleder innovasjon og tjenestedesign og fagleder digitalisering og kommunikasjon.
Denne omstruktureringen ble gjort for å få en mer målrettet og tydelig satsing på innovasjon og
digitalisering i Hvaler kommune. Prosjekt- og porteføljekontoret skal fungere som både prosjektkontor,
porteføljekontor og fagmiljø for innovasjon og digitalisering med tilhørende oppgaver. Innovasjon og
digitalisering ble fra 2021 et eget budsjettområde i stab.
Prosjektkontorets visjon er å bidra til å skape en bærekraftig og endringsorientert kommune. Det ønsker
vi å gjøre gjennom å bygge opp en innovasjonskultur hvor endringsiver og innbyggerinvolvering er
naturlige deler av de ansattes handle- og væremåte. Prosjektkontoret er fysisk plassert i rådhusets 2.
etasje. Rommet brukes til tjenestedesignprosesser, idemyldring og workshops i prosjektenes ulike faser.
Her er alle velkommen med gode ideer eller problemstillinger de ønsker å få belyst.

Utfordringer i 2021
2021 har vært et utfordrende år. Hovedårsakene kan oppsummeres i 2 punkter:
Covid-19 har gjort det vanskelig å opprettholde momentum i pågående prosjekter og har gjort det
utfordrende å frigjøre ressurser til å starte nye prosjekter. Følgelig har enkelte prosjekter og planlagte
aktiviteter rettet mot opplæring og etablering av en innovasjonskultur blitt satt på vent.
Redusert bemanning. Vesentlig budsjettkutt og høyt sykefravær har gjort det nødvendig å omdisponerer
ressursene og bistå i den daglige driften. Fagleder for digitalisering og kommunikasjon sluttet i mai 2021
og er ikke erstattet.

Prosjektarbeid i 2021
Her følger noen av de prosjektene og oppgavene vi har jobbet med i 2021











Oppgradering av kvalitetssystemet.
Oppgradering av intranettplattformen.
Ny forhandling av Microsoft-lisenser og overgang til lisenser basert på Office 365
Innføring av Elements arkivsystem.
Oppstart og delvis innføring av e-byggesak. Målsetting om driftsetting våren 2022.
Innsyn postliste og innsyn byggesak. Forventes iverksatt våren 2022.
Digitalisering av eiendomsarkiv. Forventes ferdigstilt 2023.
Digitalisering av helserelatert dokumentasjon i Gerica.
Bistått i digitalisering av samarbeidsformer og møtegjennomføring i Hvaler kommune i
forbindelse med koronasituasjonen.
Bidratt i gjennomføringen av 10-faktor medarbeiderundersøkelse, herunder teknisk oppsett og
utrulling, lederopplæring og støtte/veiledning til enhetsledere.
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Koordinering av ledelsesprogrammet LAP (Ledelse av prosesser) i regi av Høyskolen i Innlandet.
Programmet restartes høsten 2022.
Bistått i strategiarbeidet med å utforme Hvaler kommune som et helårs reisemål, samt
utarbeidelse av ny avtale med Visit Fredrikstad & Hvaler.
Utarbeidelse av Hvaler kommunes kommunikasjonsstrategi.
Ansvarlig for oppsett, opplæring og kvalitetssikring av Phonero sentralbordløsning.
Deltatt og bidratt i et samarbeidsprosjekt for å utvikle verktøy for bedre innbyggerdialog i regi
av Digi Viken Øst.
Kompetanseheving innen digitale møter, prosessledelse, visualisering og stedsutvikling.
Rapportert og søkt Statsforvalteren om innovasjons- og kompetansemidler.
Bistått med å organisere og samordne arbeidet med å redusere kommunens klimaavtrykk.

Velferdsteknologi
Hvaler kommunes VFT-team er fremoverlent og jobber aktivt for å implementere ny teknologi slik at vi
står sterkere rustet i møte med de demografiske endringene. Prosjektkontoret er fast medlem i teamet
og bidrar til å sikre fremdrift og forankring opp mot ledelse. Vi deltar i tillegg i Nasjonalt
velferdsteknologiprogram som bidrar til samarbeid, forpliktelse og erfaringsdeling på tvers av
kommuner.
Prosjektporteføljen innen velferdsteknologi består av følgende teknologier:
Pasientvarslingsanlegg/sykesignal
Alle rom på Dypedalåsen Bo- og behandlingssenter har i løpet av 2020 fått sensorer og panel med
lysstyring, smitte- og oksygen varsel, samt andre brukertilpassede funksjoner.
Dette sikrer at pasienten får gitt signal ved behov for hjelp uavhengig av hvor i bygget man oppholder
seg, være seg inne eller ute i sansehagene på DBB. Prosjektet ble overført til drift i 2021.
E-lås
I 2020 ble 8 sylindere montert på kommunale omsorgsboliger som erfaringshøsting. Det er innkjøpt ca.
100 sylindere. Ved årets utgang var 51 e-låser montert ut hos innbygger. Målet for prosjektet er trygg,
sikker og mer effektiv administrasjon av nøkler. Hjemmetjenesten administrerer ca. 80 nøkler for sine
brukere. I tillegg er det et stort antall nøkler som må administreres ved bruk av trygghetsalarmer. Som
eksempel kan en nattvakt i hjemmetjenesten ha med seg rundt 50 nøkler på en vakt. Ved innføring av elås vil den ansatte kun forholde seg til 1 nøkkel.
KompPro
Covid-19 rammet Norge og verden for øvrig med full styrke i mars 2020. Av smittevernhensyn ble det av
regjering og kommunene satt inn en rekke tiltak for å begrense smitte. Eldre mennesker både
hjemmeboende og på institusjon sto i fare for isolasjon og å miste tjenestetilbudet.
Hvaler kommune gikk derfor til anskaffelse av 10 KompPro som gir mulighet til to-veis kommunikasjon
via en enkel skjerm. Dette gjør det mulig for de eldre å opprettholde kontakt med sine pårørende og ha
et sosialt liv. Prosjektet ble utvidet og teknologien blir med stor suksess anvend av blant annet logoped
og hverdagsrehabilitering. Vi ser potensiale for ytterligere utvidelse til andre tjenesteområder som for
eksempel rus og psykiatri. Gevinsten tas ut gjennom mer effektiv bruk av tid, mindre kjøring for ansatte
og brukere, samt muligheten til tettere oppfølging. Prosjektet ble i 2021 overført til drift.
Digitalt tilsyn
Pilot er gjennomført. Det er installert passive alarmer i 4 nye kommunale omsorgsleiligheter. Eksempel
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på passiv alarm er varsling dersom kjøleskap ikke blir brukt over en viss tid eller vannet i springen renner
mer enn normalt. Dette øker tryggheten og muliggjør at brukere kan bo hjemme lenger.
Prosjektet er satt på vent og forventes gjenopptatt i 2022.
Lokaliseringsteknologi
Prosjektet er i oppstartsfasen. Anskaffelsesprosessen startet opp i 2020 i samarbeid med Fredrikstad og
en rekke kommuner i Viken. Lokaliseringsteknologi er en mer avansert trygghetsalarm med GPS som vil
bidra til større bevegelsesfrihet for innbygger. Gjenstår oppkobling til Helsevakta. Forventes sluttført i
løpet av 2022.

Status oppdrag for kommunen
Mål
Beløp i 1000

Oppdrag

Beskrivelse

Status Risiko Beskrivelse Organisasjonsområde Saksreferanse Oppdragseier Ansvarlig
status

Bevilgning til Test av tekstfelt: Ferdig
Eldrerådet Oppdragsdetaljer.
25 000 kr
Innbesparing
Ferdig
kostnader
stab 1.2 mill
kr 2021

Hvaler kommune

Karsten Hauge Karsten
Hauge

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Henrik
Kristiansen

Verbalvedtak
Beløp i 1000

Oppdrag

Beskrivelse

Status Risiko Beskrivelse Organisasjonsområde Saksreferanse Oppdragseier Ansvarlig
status

Ansettelse av
Test av tekstfelt: Ferdig
frivillighetskoordinator Oppdragsdetaljer

Hvaler kommune

Amund Bjørke Bente
Svennes

Bedre habitat for
Test av tekstfelt:
sjøørret i
Oppdragsdetaljer.
Langekilbekken
Betaling parkering
hele året
Innfarts- og
pendlerparkering
Toalettforhold i
Utgårdskilen
Ulovlighetsoppfølging

Iht.
plan

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Jan
Aspheim

Ferdig

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Iht.
plan
Iht.
plan
Iht.

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Geir
Kvisten
Geir
Kvisten
Tore
Trondsen
Geir
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Beløp i 1000

Oppdrag

Beskrivelse

Status Risiko Beskrivelse Organisasjonsområde Saksreferanse Oppdragseier Ansvarlig
status

400 000 kr økt
budsjett engasjement
advokat
Utendørs
treningsapparater
Utredning
kantinetilbud skolen

plan

Kvisten

Iht.
plan

Hvaler kommune

Tone
Gunnersen

Test av tekstfelt: Iht.
Oppdragsdetaljer. plan

Hvaler kommune

Tone
Gunnersen

Iht.
plan
Iht.
plan
Iht.
plan

Hvaler kommune

Geir Kvisten

Utredning
selvkostområdet
Utredning servicebygg
og ny brannstasjon
Utvidelse tilbud
dagsenter

Jan
Aspheim
Geir Kvisten
Jan
Aspheim
Therese Steen Hege
Johansen
Caspersen

Hvaler kommune
Hvaler kommune

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2021
Folketall ved
inngangen av
kvartalet
Fødte
Døde
Fødselsoverskudd
Innvandring
Utvandring
Innflytting,
innenlands
Utflytting,
innenlands
Netto
innvandring og
flytting
Folkevekst
Folketallet ved
utgangen av
kvartalet

2018

2019

2020

2021

4 540

4 599

4 668

4 694

20
39
-19
13
15
354

26
53
-27
11
12
333

33
39
-6
18
8
303

27
48
-21
29
10
288

272

239

283

235

80

93

30

72

59
4 599

69
4 668

26
4 694

47
4 741

Sentrale kapitler
Totaloversikt økonomi
Beløp i 1000

Sum generelle driftsinntekter
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto finansutgifter
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Til disposisjon
Politisk styring
Lederstøtte og stab

Regnskap
i fjor

Oppr. Rev.bud. Regnskap Avvik i kr Avvik i %
bud.

-310 829
22 282
-41 039
40 396
1 226

-334 200
19 717
-40 000
41 300
9 921

-339 200
19 717
-40 000
45 250
7 421

-350 584
23 265
-45 248
45 037
21 317

11 384
-3 548
5 248
213
-13 896

3,4 %
-18,0 %
13,1 %
0,5 %
-187,2 %

-287 964
0
33 309

-303 262
3 043
33 627

-306 812
3 043
34 627

-306 213
3 429
31 460

-598
-386
3 167

-0,2 %
-12,7 %
9,1 %
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thomas
olsen
holmen
Øystein
Lande
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Beløp i 1000

Regnskap
i fjor
Oppvekst
Teknikk, byggesak og infrastruktur
Friskliv, læring og mestring
Finans
Sum disponering
Merforbruk -/mindreforbruk +

Oppr. Rev.bud. Regnskap Avvik i kr Avvik i %
bud.

92 059
23 914
141 328
-2 645
287 964

95 051
23 262
147 513
765
303 262

92 916
20 812
150 648
4 765
306 812

93 897
24 635
154 295
-1 502
306 213

-981
-3 822
-3 647
6 268
598

-1,1 %
-18,4 %
-2,4 %
131,5 %
0,2 %

0

0

0

0

0

0,0 %

Økonomisk oversikt drift

Regnskap

Reg.
budsjett

Oppr.
Budsjett

Regnskap i
fjor

Rammetilskudd

-112 140 684

-113 000 000

-108 000 000

-115 743 054

Inntekts- og formuesskatt

-191 214 460

-179 400 000

-179 400 000

-156 132 262

Eiendomsskatt

-46 612 526

-46 800 000

-46 800 000

-38 201 212

Andre overføringer og tilskudd fra
staten

-23 032 961

-15 834 600

-15 834 600

-24 266 586

Overføringer og tilskudd fra andre

-56 315 647

-30 040 232

-30 040 232

-49 655 710

Brukerbetalinger

-12 005 348

-12 709 540

-12 709 540

-10 684 399

Salgs- og leieinntekter

-86 796 787

-86 084 090

-86 084 090

-76 178 474

-528 118 413

-483 868 462

-478 868 462

-470 861 697

235 072 124

231 886 701

224 386 701

222 743 275

60 589 290

63 677 173

63 177 173

57 938 207

146 133 270

123 303 319

128 703 319

132 591 322

Overføringer og tilskudd til andre

29 965 794

20 504 550

20 279 550

30 819 593

Avskrivninger

45 247 989

40 074 225

40 074 225

41 038 814

Sum driftsutgifter

517 008 466

479 445 968

476 620 968

485 131 211

Brutto driftsresultat

-11 109 947

-4 422 494

-2 247 494

14 269 514

Sum driftsinntekter

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

Side 27 av 79

Årsmelding 2021

Renteinntekter

-1 184 358

-1 665 000

-1 665 000

-1 879 518

Utbytter

-221 896

0

0

0

Gevinster og tap på finansielle
omløpsmidler

-112 609

0

0

-115 975

Renteutgifter

9 049 100

9 500 000

9 500 000

10 255 855

Avdrag på lån

37 528 642

36 950 000

33 000 000

31 905 990

Netto finansutgifter

45 058 879

44 785 000

40 835 000

40 166 352

Motpost avskrivninger

-45 247 989

-40 000 000

-40 000 000

-41 038 814

Netto driftsresultat

-11 299 056

-362 506

-1 412 494

13 397 052

832 069

1 100 000

300 000

3 423 485

Netto avsetninger til eller bruk av
bundne driftsfond

-10 542 049

-7 708 751

-7 708 751

-14 613 136

Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond

21 009 037

6 246 245

8 821 245

-2 207 401

Dekning av tidligere års merforbruk

0

0

0

0

Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsresultat

11 299 056

362 506

1 412 494

-13 397 052

0

0

0

0

Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investering

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Sentrale inntekter
Beløp i 1000

Frie disponible inntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt

Regnskap
2020

Oppr.
bud.

-115 743
-156 132

-108 000
-179 400
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Rev.bud. Regnskap Avvik i kr
2021
2021
-113 000
-179 400

-112 141
-191 214

-859
11 814

Avvik i %
-0,8 %
6,6 %
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Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum Frie disponible inntekter

Regnskap
2020

-46 800
0
-334 200

Rev.bud. Regnskap Avvik i kr
2021
2021

Avvik i %

-38 201
-753
-310 829

Oppr.
bud.

-187
617
11 384

-0,4 %
0,0 %
-3,4 %

Regnskap
2020

Oppr.
bud.

Rev.bud. Regnskap Avvik i kr
2021
2021

Avvik i %

-1 642
0
-116
10 248
31 906
40 396

-1 200
0
0
9 500
33 000
41 300

-46 800
0
-339 200

-46 613
-617
-350 584

Finansinntekter og -utgifter
Beløp i 1000

Finansinntekter/-utgifter
Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Sum Finansinntekter/-utgifter

-1 200
0
0
9 500
36 950
45 250

-1 060
-222
-113
8 902
37 529
45 037

Status investering og finansiering (2A)
Beløp i 1000

Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i
selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne
midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av
bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto
avsetninger
Fremført til inndekning i senere år
(udekket)

Note Regnskap
Oppr. Rev. bud. Regnskap
2020 bud. 2021
2021
2021
162 064
3 285
1 290

115 136
100
1 100

224 157
250
1 100

167 148
250
832

0
0
166 639

0
0
116 336

0
0
225 507

0
0
168 230

-23 955
-10 043
-2 598
0
0

-17 907
-3 000
0
0
0

-31 076
-3 000
0
0
0

-21 067
-720
-227
0
0

-128 620
-165 216

-94 329
-115 236

-190 331
-224 407

-145 149
-167 164

15 780
-15 780
1 931
-5 085
-3 154

17 000
-17 000
0
0
0

27 000
-27 000
0
0
0

21 778
-21 778
10 243
-7 578
2 666

-3 423
5 154

-1 100
0

-1 100
0

-832
-2 900

0

0

0

0

0
1 731

0
-1 100

0
-1 100

0
-3 732

0

0

0

0
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-140
222
113
598
-579
213

-11,7 %
0,0 %
0,0 %
6,3 %
-1,6 %
0,5 %
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,76 %
1,35 %

5,45 %
7,08 %

7,21 %
8,43 %

Sykefravær per tjenesteområde
Tjenesteområde
Politisk styring
Lederstøtte og stab
Oppvekst
Teknikk, byggesak og infrastruktur
Friskliv, læring og mestring
Sum tjenesteområder

Fravær 2021
Fravær 2020
Korttid i % Langtid i
Samlet Korttid % Langtid i
Samlet
% fravær i %
% fravær %
0,00 %
1,12 %
1,39 %
0,80 %
1,55 %
1,35 %

0,00 %
8,01 %
5,84 %
3,84 %
9,01 %
7,08 %
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0,00 %
9,13 %
7,24 %
4,64 %
10,56 %
8,43 %

0,00 %
1,01 %
1,89 %
0,96 %
2,10 %
1,76 %

0,00 %
3,12 %
6,01 %
2,08 %
6,76 %
5,45 %

0,00 %
4,13 %
7,90 %
3,04 %
8,85 %
7,21 %
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Kommunens tjenesteområder
Lederstøtte og stab
Kommunalsjefens kommentar
Beskrivelse av tjenesteområde
Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
33 309

Kommentar til status økonomi
Detaljvisning drift (graf)
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31 460

34 627

3 167

Avvik i %
9,1 %
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,01 %
1,12 %

3,12 %
8,01 %

4,13 %
9,13 %

Kommentar sykefravær og HMS

Oppvekst
Kommunalsjefens kommentar
2021 ble nok et annerledes år med bakgrunn i Covid-19 pandemien. Årets begynnelse bar preg av en
oppstart i skole og barnehage på rødt nivå og strenge smittevernfaglige tiltak som preget både ansatte,
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barn, unge og deres familier. Likevel, selv med et pandemisk bakteppe og smitteverntiltak i stadig
endring, har tjenesteområde oppvekst levert gode tjenester til i hovedsak den yngre gruppen av Hvalers
befolkning.
Ansatte innen de ulike enhetene har gjennom nok et år vist en enorm evne til å omstille seg, tenke
positivt, tenke nytt, motivere seg selv og andre, skapt engasjement og ivaretatt oppgavene sine på en
måte Hvaler kan være stolt av.
I en tid som har vært preget av mye usikkerhet har tjenesteområdet som helhet også levert et godt
økonomisk resultat når man legger både opprinnelig og redusert budsjettramme til grunn. Selv om
samlet årsresultat viser et merforbruk på ca 900 000 opp mot redusert budsjett, har tjenesteområdet
hatt en innsparing på 1,2 millioner i forhold til opprinnelig budsjett. I dette merforbruket ligger også at
tjenesteområdet selv har dekket inn merkostnader knyttet til koronapandemien og lønnsoppgjøret.
Hvaler har vært heldig og i stor grad vært skånet fra de store utbruddene med koronasmitte i skole og
barnehage frem til desember 2021. Strenge karanteneregler for både smittede og deres nærkontakter
har likevel medført mye fravær hos ansatte og gitt bemanningsutfordringer høsten 2021, særlig innen
skole.
Ny, felles barneskole for hele Hvaler stod klar i juni 2021 og tok imot sine første elever på SFO 2.august.
Selv om pandemien også fikk noen ringvirkninger inn mot byggingen og ulike leveranser, har det meste
kommet på plass og det har vært en god prosess ledet av kommunens eiendomsavdeling og rektor på
den nye skolen.
Implementering av nytt læreplanverk for grunnskolen (LK20) startet i 2020 og ble fullt implementert på
alle trinn høsten 2021. Det nye læreplanverket for grunnopplæringen (LK20) har færre kompetansemål,
gir rom for mer dybdelæring og mer variert opplæring. Målet er styrke elevenes forståelse i
læringsarbeidet, og deres evne til å kunne overføre og bruke kunnskap inn i nye sammenhenger.
Samarbeidet mellom de kommunale og den private barnehagen oppleves som godt, og er noe
kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet prioriterer i sitt arbeid. Resultatene fra den
årlige foreldreundersøkelsen viser at foreldrene opplever våre kommunale og private barnehage som
gode med Brekke barnehage som skårer blant topp 10 i Norge i 2021.
Selv om pandemien i store tidsintervall har begrenset muligheten for fysiske treff, har en ny digital
hverdag også muliggjort samarbeid mellom de kommunale barnehagene i enda større grad enn
tidligere. Bruk av digitale samarbeidsarenaer i både daglig virke, i tilknytning til samarbeidsprosjekter,
men også mellom barna i barnehagene har gitt nye muligheter.
Barnehagene har fullført arbeidet med felles visjon og logo, og har fått støtte gjennom resentraliserte
kompetanseutvikling (ReKomp) til å videreføre samarbeidet med Høgskolen i Østfold knyttet til arbeidet
med bl.a. trygge og inkluderende barnehagemiljø.
Enhet Kultur har, som alltid, vist et utrolig engasjement for Hvalersamfunnet og har på en måte blitt en
del av «limet» som binder samfunnet sammen og skaper gode fellesopplevelser for innbyggere og
deltidsboende. De har skapt arenaer for opplevelser til glede for alle aldersgrupper, fra kulturkvelder
med strenge restriksjoner til julekortesjer med nissebesøk, utdeling av «julestrømper», syngende
kulturskoleelever og 17.mai kortesjer rundt hele Hvaler. Det står respekt av at selv om noen
arrangementer og festivaler har blitt utsatt, så har alle blitt gjennomført.
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I forbindelse med oppstart av ny skole var Kultur og Fritid politisk tildelt ekstra midler for å starte opp og
prøve ut et nytt fritidstilbud etter skoletid for mellom- og ungdomstrinnet, noe som har vært vellykket
og som videreføres i 2022. Enheten har også hatt sitt første hele år med full drift på besøkssenter
Storesand og ikke minst fikk enheten også ansvaret for å drifte Storesand Camping på vegne av
Oslofjordens friluftsråd.

Beskrivelse av tjenesteområde
Tjenesteområde oppvekst består enhetene Asmaløy Barnehage, Brekke barnehage, Hauge barnehage,
fra 01.08.21 Hvaler barne- og ungdomsskole (tidligere Floren skole, Hvaler ungdomsskole og Åttekanten
skole), enhet Kultur og Fritid og på overordnet nivå administrasjon oppvekst. Området har ved
avslutning av året en kommunalsjef, tre enhetsledere, ca 115 årsverk og ca 140 ansatte.
Tjenesteområde Oppvekst skal skape gode rammer for oppveksten og utviklingen til barn og unge i
Hvaler, jobbe for at de opplever tilhørighet, mestring og trivsel og legge til rette for at alle får en god
start i livet.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
701-Kultur
720-Kommunalsef Oppvekst
728-Hvaler barne og ungdomsskole
729-Barnehage
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
5 917
17 590
51 562
16 990
92 059

6 406
19 996
50 623
16 871
93 897

6 784
18 459
51 263
16 409
92 916

378
-1 537
640
-462
-981

Avvik i %
5,6 %
-8,3 %
1,2 %
-2,8 %
-1,1 %

Kommentar til status økonomi
Tjenesteområde oppvekst hadde ved starten av 2021 et innvilget budsjett på 95 050 568 hvor reduksjon
av stillinger i ny skole fra 01.08.21 allerede var lagt inn. Som et kommunalt innsparingstiltak fikk
området endrede økonomiske rammer etter 2.tertial ved at det ble lagt inn en reduksjon i vedtatt
budsjettramme på 2,1 millioner.
Reduksjonen ble i sin helhet tillagt enheten “administrasjon oppvekst”, selv om innsparingene skulle
belastes alle enhetene. Tjenesteområdet varslet at det kunne bli utfordrende å levere et budsjett i
balanse opp mot ny ramme med bakgrunn i kjent økning i driftstilskudd til den private barnehagen (økt
barnetall), tidligere varslet feilføring av stillingsprosent på ansatt i barnehage, økning i koronarelaterte
utgifter, samt antatt økte lønnsutgifter som konsekvens av kommende lønnsoppgjør.
Tjenesteområdet er ved årets slutt innenfor opprinnelig budsjettramme og klarte å spare inn litt over en
million, men ikke to millioner.

Innsparingen inkluderer en egendekning av tjenesteområdets innmeldte merutgifter til korona på ca
700 000 og et resultat i lønnsoppgjøret på sine ansatte som medfører en økning i lønn på over en
million.
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Kommunen har mottatt refusjon på koronamidler sentralt, men disse er ikke ført ut til enhetene eller
tjenesteområdene. Det samme gjelder inndekning av lønnsøkning, hvor budsjettet var sentralt plassert i
Hvaler kommune.

Detaljvisning drift (graf)

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,89 %
1,39 %

6,01 %
5,84 %

7,90 %
7,24 %

Årsmelding 2021

Kommentar sykefravær og HMS
Tjenesteområdet som helhet har i 2021 et akkumulert sykefravær på 7,24%. I all hovedsak er
fraværstallene for oppvekst gode hvis man tar Covid-19 situasjonen med i betraktningen. Fraværet i
barnehagene er det laveste på svært lang tid og fraværet er halvert siden 2020. Det er gjort en god jobb
knyttet til å øke nærværet blant annet med individuell oppfølging av langtidssykemeldte i samarbeid
med Nav. Barnehagene fortsetter det gode arbeidet inn i 2022, blant annet med oppfølging av
arbeidsmiljø med bistand fra bedriftshelsetjenesten på en av enhetene.
Hvaler opplevde, som resten av Norge, en økning i sykefraværet innen skole siste halvår i 2021. For vår
del er dette også sammenfallende med en økning i langtidssykemeldte. Dette kan ha flere årsaker, blant
annet med tanke på slitasje over tid etter å ha stått lenge i “frontlinja” i koronapandemien,
sammenslåing av ny skole og endret organisasjonskultur, nye samarbeidspartnere og arbeidsformer,
samtidig som vi kjenner til mer gledelig fravær som graviditet. Tilsammen utgjør dette sammen med
koronarelatert korttidsfravær, en stor økning mot slutten av året, hvor vi ennå ikke har fått tallene for
de siste månedene.
Enhet Kultur har tradisjonelt hatt lavest sykefravær innen tjenesteområdet, men opplevde også en
økning i 2021. Denne enheten har såpass få ansatte at langtidssykdom hos en ansatt, noe som her er
tilfellet, vil utgjøre en stor prosentvis økning.
Det arbeides godt med å øke nærværet og følge opp sykemeldte i alle enhetene.

Kultur
Beskrivelse av enhet
Enhet kultur & fritid organiserer og drifter Kornmagasinet kulturhus, nasjonalparkens besøkssentre Storesand og Skjærhalden, folkebiblioteket, torget, teltplasser og friområder, Samfunnshus Floren,
turistkontor, Hvalerhallen med fritidsklubben, kulturskolen, aktivitetsområder, festivaler og
arrangementer samt samordning av kultur og idrett inkludert drift og utleie. Kultur & fritid har også en
naturlig plass under samfunnsutvikling og er følgelig nærmere beskrevet der. Enheten har sin base i
Kornmagasinet kulturhus. Kultur har 7,41 årsverk og 18 ansatte.

Høydepunkter og sammendrag
Enhet kultur & fritid har hatt fokus på å levere tjenester og planlagte tilbud uavhengig av begrensinger
og utfordringer rundt Covid-19 gjennom hele 2021.
Dette har gjort oss i stand til mye nytenking og alternative former for gjennomføring, slik at vi blant
annet ikke har avlyst noen arrangementer.
Vi opplever å ha levert mange gode tilbud og tjenester gjennom perioden deriblant alternative
gjennomføringer av kulturkvelder, spaserstokk, 17. mai gjennomføringen, hele sommersesongen med
mange aktiviteter for hele familien, Festival Ung i Hvaler, julemarked etc.
Sommeren har vært fylt med aktiviteter for både små og store. Besøkssenter og turistkontor har aldri
hatt så god oppslutning på deltakelse og arrangementer.
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Enheten har også dette året hatt stort fokus på smittevern og hadde i sommer ekstra vertskapet som ble
rekruttert for å sette dette i fokus, både i fergekøer og der folk samles.
Besøkssenter Storesand ble ferdigstilt sommer 2020 og fikk sitt hele første driftsår i 2021. Storesand har
vært et viktig bidrag inn til tilbud og oppgaver knyttet til Besøkssenteret – åpent i helger og ferier
gjennom hele året.
Fra 2021 fikk også enheten ansvaret for tilrettelegging av teltplassene på Storesand og Stuevika i tett
samarbeid med Oslofjorden friluftsråd. Endringene ga overskrifter og mye frustrasjon når dette ble
kjent. Derimot opplever vi at disse endringene ble til det bedre og at vi lykkes godt med endringene
totalt sett.
Fritidsklubbtilbudet ble økt fra august 2021. Med alle elever samlet på ett sted gir vi nå ett etter skoletid
tilbud hver dag, juniorklubbtilbud på onsdager og ungdomsklubbtilbud på fredager. Tilbudene har
høsten 2021 vært svært godt besøkt.
De øvrige tjenestene fra enheten har fulgt nasjonale smitteverntiltak og regler igjennom året. Dette har
resultert i at tilbud i perioder har vært stengt ned fysisk og gitt på tilpasset vis. Vi har hele veien klart å gi
tjenester i forhold til dette. Vi har levert ut bøker fra biblioteket på alternative måter, vi har vært ute i
Hvalersamfunnet og oppsøkt barn og unge der de har ferdes og vi har gitt alternative opplæringstilbud
nettbasert eller på annet vis. Vi opplever å ha vært tilstede på jobb 100% og med en driv for å gi
positivitet til alle i dette andre merkelige året med pandemi.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
5 917

6 406

6 784

378

Avvik i %
5,6 %

Kommentar til status økonomi
Økonomistatus for enhet kultur pr 31.12.21 viser et mindre forbruk enn budsjettert.
Dette er vi veldig fornøyde med da vi har hatt mer aktivitet enn tidligere år. Vi har vært heldige og fått
mye tilslag på søknader hos eksterne bidragsytere. Noe forventet svikt i salg og utleieinntekter.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

0,76 %
0,16 %

3,26 %
9,79 %

4,02 %
9,96 %

Kommentar sykefravær og HMS
Enhet kultur & fritid har tradisjonelt et lavt sykefravær. Tallene for 2021 viser derimot et høyt fravær for
enhet – dette skyldes langtidsfravær og i en liten enhet gir slike fravær høyt utslag. Utover dette har
enheten stort sett hatt alle fysisk på jobb gjennom hele denne perioden.

Kommunalsef Oppvekst
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Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
17 590

19 996

18 459

-1 537

Avvik i %
-8,3 %

Kommentar til status økonomi
Som nærmere beskrevet i oppsummerende kommentar til økonomi for tjenesteområdet, så fikk
oppvekst endrede økonomiske rammer etter 2.tertial i 2021, noe som medførte en reduksjon på 2,1
millioner . Budsjettreduksjonen gjaldt alle enhetene samlet, men endringen ble i sin helhet lagt inn i som
redusert driftsramme til enhet administrasjon oppvekst i stedet for å deles ut på de ulike enhetene. Det
vil derfor være et misforhold i regnskapet på denne enheten for resultatet opp mot redusert budsjett.
Administrasjon oppvekst har siden 2020 hatt en økning i skyssutgifter med nesten 1 million kroner
knyttet til prisvekst, økning i volum av skyss i forbindelse med etablering av den nye skolen og privat
skyss for spesialelever innad i Hvaler og til Fredrikstad kommune. Økt barnetall i privat barnehage
medførte også en økning i utgifter til driftstilskudd på ca 500 000 for 2021. (beregnet års-effekt på 1,1
million for 2022). Enheten har likevel klart å spare inn ca 500 000 i forhold til opprinnelig budsjett, noe
som skyldes økte statlige overføringer og et lite mindreforbruk på lønn enn opprinnelig budsjettert.
Detaljvisning drift (graf)
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Hvaler barne og ungdomsskole
Beskrivelse av enhet
Hvaler slo sammen Floren barneskole, Åttekanten barneskole og Hvaler ungdomsskole i august 2021. Vi
har bygd et nytt barneskolebygg i tilknytning til ungdomsskolebygget på Asmaløy og samlet alle
skolebarna fra Hvaler i Hvaler barne- og ungdomsskole. Skolen er Hvalers eneste skole med ca 450
elever fra 1. til 10. trinn. Skolen har nærmere 75 fulltidsstillinger og ledes av rektor, Øystein M. Lande.
Vår visjon er å lage en skole som gir høy motivasjon og høyt læringstrykk på alle trinn, sen skole hvor
elevene opplever mestring og tilhørighet og som gir mulighet for alle til å inkluderes i kultur- og
idrettstilbud og som bygger felles Hvaleridentitet

Høydepunkter og sammendrag
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Verdig overgang til ny skole
Alle de tre gamle skolene fikk gjennomført avslutninger og gitt elevene muligheten til en god overgang
til ny skole, selv i en tid preget av restriksjoner. Elevene har både avsluttet det gamle ved å ta farvel,
samt har brukt tid på å forberede seg på det nye. Vi har gjennomført besøk på byggeplassen, møter med
nye lærere og medelever, og jobba med skoleoppgaver som forbereder det nye. Ved oppstart har vi
gjennomført foreldremøter på alle trinn og storslått åpningsfest for alle elever og foresatte. I
elevundersøkelsen svarer elevene at de trives bedre på barneskolen i 2021 enn de gjorde i 2020.

Vellykket korona-håndtering
Skolen har hatt en viktig oppgave gjennom 2021 med smitteforebyggende tiltak, testing og
smittesporing, samt bidratt i vaksineringsarbeidet. Vi opplever at skole og foresatte har hatt et godt
samarbeid. Skolene har i svært liten grad hatt utbrudd og vi har ikke måttet stenge skolen eller ha
hjemmeskole. Korona-håndteringen har vært svært vellykket i tråd med strategien fra
helsemyndighetene. Vi ser at elevene våre i større grad enn i mange andre kommuner, har hatt en
tilnærmet ordinær faglig oppfølging, og at smitteverntiltak og restriksjoner dermed har medført større
sosiale konsekvenser enn faglige.

Positive effekter av sammenslåing
Ved å samle skolene på Hvaler har vi mål om å bedre våre resultater over tid. Dette er et krevende og
langsiktig arbeid, men som har bedre vilkår når vi nå kan arbeide sammen i et større fagfellesskap i
skolen. Vi har nå sikret et mer likeverdig skoletilbud til alle barn i Hvaler.
På andre områder ser vi raskere effekter for barna. Vi har allerede fått etablert samarbeid med
storkjøkkenet på Dypedalsåsen om tilbereding av SFO-mat. Dette sikrer næringsrike måltider til barna på
SFO, laget på en kostnadseffektiv måte. Vi samarbeider med fritidsklubben, idrettslaget, kulturskolen og
korpset, og kan nå tilby barna aktiviteter i etterkant av skoletid. Dette sikrer at alle barna på Hvaler får
de samme mulighetene, ettersom de ikke er avhengige av at foresatte skal kjøre dem. Alle barna på
Hvaler har også et skoletilbud der vi gir ekstra timer på skolen (i stedet for leksehjelp), slik at de skal
unngå å måtte gjøre skolearbeid hjemme.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
51 562

50 623

51 263

Avvik i %

640

Kommentar til status økonomi
Hvaler barne- og ungdomsskole har et positivt resultat på 640.000,- i 2021 til tross for svært høye
lønnsutgifter. Det positive resultatet skyldes blant annet større overføringer fra andre kommuner og
høye refusjoner fra trygdeetaten.
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Regnskapet preges av overgangen fra 3 til 1 skole, og full effekt av sammenslåingen vil vi ikke se
økonomisk før høsten 2022. Vi ser at vi har lavere driftutgifter i 2021, men det er vanskelig å trekke
konklusjoner i sammenslåingsåret. Vi må også påpeke at korona-pandemien har påvirket økonomien slik
at det blir et vanskelig år å sammenlikne med andre år. Vi vet at vi har kuttet administrasjonen i skolen
med mellom 3 og 4 årsverk.
Detaljvisning drift (graf)

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,87 %
1,41 %

3,56 %
5,72 %

5,43 %
7,13 %

Årsmelding 2021

Kommentar sykefravær og HMS
Sykefravær
Vi har et unormalt sykefravær i skolen i 2021. I vårhalvåret lå sykefraværet ganske stabilt på de gamle
skolene, samtidig som vi drev skolene under et strengt smitteregime. Høsten 2021 øker fraværet i det
tiltakene i samfunnet slippes opp. Samtidig ser vi at langtidsfraværet øker. Vi har en rekke ansatte med
individuelle årsaker som rammer oss samtidig med koronapandemien. Vi kan heller ikke utelukke at
enkelte opplever det som belastende å jobbe under denne utviklingen i en ny sammenslått skole. Vi vet
også at fraværet har vært ekstremt høyt i hele skolenorge.

HMS
Vi ser at de 3 gamle skolene har hatt ulik kultur for å melde avvik. Vi vil jobbe med dette i 2022 slik at vi
får god oversikt over avvikene i skolen. Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med de tillitsvalgte.
Vi jobber sammen om å løse de utfordringene som oppstår. Innad blant de ansatte har vi mye
positivitet, men samtidig noen utfordringer når ulike kulturer møtes. Vår største utfordring i HMSarbeidet er fortsatt utagerende elever, og at ansatte (og andre elever) utsettes for vold og trusler om
vold. Dette er et økende problem i skolenorge som arbeidstilsynet har fokus på. Vi bruker ekstra
voksenressurser for å møte slike utfordringer i Hvalerskolen.
Elevene i Hvalerskolen oppgir at de trives på samme nivå som elever ellers i Norge. Vi har også et
gjennomsnittlig antall elever som opplever et utrygt skolemiljø. På indikatoren “andel barn som
mobbes” på 10. trinn, har vi en høyere andel i 2021 enn vi har hatt de siste årene. Dette jobber vi aktivt
med, og vi mener vi har god kontroll på hvilke saker som krever tiltak, og gjennomfører disse tiltakene.

Barnehage
Beskrivelse av enhet
Den samlede enheten består av tre barnehager som er lokalisert på Vesterøy, Asmaløy og Kirkøy. Det er
totalt 97 barn i de kommunale barnehagene, noe som utgjør 147 barnehageplasser (barn under tre år
teller to bhg. plasser) og ca 28 årsverk i de tre kommunale barnehagene.
Vi har oppfyller både pedagognorm som er 14 barnehageplasser pr pedagog og bemanningsnorm som
er 6 barnehageplasser pr voksen. Det er full barnehagedekning i Hvaler kommune med hovedopptak
1.mars og supplerende opptak gjennom hele året. Ca. 96% av barna i Hvaler går i barnehage.
Barnehagene har fokus på å være med på å skape det beste laget rundt barnet. Vi har tett samarbeid
med HIØ, og har gjennom dette arbeidet jobbet mye med voksenrollen og relasjoner. Det å se kritisk på
egen praksis og etablere en tilbakemeldingskultur er også en del av dette.
Vår visjon “Barnets beste NATURligvis” er vår ledestjerne i prosjektet. Hensikten og målet med dette
arbeidet/prosjektet er at de tre kommunale barnehagene skal jobbe sammen for å kunne tilby barna i
Hvaler kommune den beste hverdagen og starten i livet. Barn og foresatte skal møte samme høye
kvalitet i de tre kommunale barnehagene og barnehagene skal ha felles mål og hovedsatsinger. Dette er

Side 43 av 79

Årsmelding 2021
ikke enstydig med at kommunens barnehager skal jobbe likt. Hvordan hver enkelt barnehage oppnår de
felles satsningene/målene formes ut fra barnehagenes egenart, beliggenhet og de ansatte.

Høydepunkter og sammendrag



Barnehagene har hatt en god prosess med å etablere en felles
visjon for de tre barnehagene, i tillegg til at vi har utarbeidet og
fått trykket en felles logo.

«Barnas beste,- NATURligvis».
(-Barnets beste er med i alle vurderinger vi gjør i arbeidet vårt)















ReKomp - samarbeid med HIØ. Vi samarbeider med høgskolen om utviklingsprosjekter, noe
som bl.a. gir oss kvalitativt gode prosesser på planleggingsdager og veiledninger med
personalet. Med dette arbeidet tilstreber vi oss på å få en felles pedagogisk plattform, slik barna
våre skal møte trygge og kompetente voksne i alle tre barnehagene med mål om at alle barn
skal oppleve å ha det trygt og godt i barnehagen.
En ansatt fra hver av barnehagene var tilstede på skolen den første tiden i forbindelse med
skolestart, slik at de nye førsteklassingene hadde en kjent, trygg voksen tilgjengelig dersom de
trengte det. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på fra foreldre som opplevde at det var trygt
og godt, og lettere for foreldrene å ta avskjed.
Foreldreundersøkelsen: Totalt sett god score på alle områder, og foreldrene gir gode
tilbakemeldinger til barnehagen sin. Her utmerker Brekke seg med 4,9 i gjennomsnittlig score
(5,0 best) i foreldrenes tilfredshet. Dette var en av de høyeste sammenlignet med Fredrikstad og
Råde, og blant de beste i landet.
Vi har fått etablert et sterkt faglig samarbeid mellom barnehagene. I tillegg har det også vært et
tettere samarbeid hvor ulike barnehager har vært på tur sammen og/eller besøk hos hverandre
(særlig høst 2021 etter at de fleste restriksjonene var opphevet)
Brekke barnehage har få skolestartere barnehageåret 2021/2022. Med bakgrunn i dette har
skolestarterne på Brekke hatt et tilbud på Asmaløy barnehage hver onsdag i samarbeid med
skolestarterne der. Med dette er det 11 skolestartere felles på Asmaløy kontra 9 og 2 på
Brekke.
Barnehagene opplever å ha gode samarbeidspartnere i sine nærmiljø på Hvaler: Svanekilgård,
Lie gård, Nasjonalparken, Fjordfisk og Inspiria
Barnehagene har søkt, fått midler og gjennomført vanntilvenning for 4-5åringene i alle
barnehagene i bassenget på Lammenes.
Uteuke - alle barnehagen har en uke i året som avdelingene flytter ut et sted i nærmiljøet sitt.
Barna blir levert og hentet på dette stedet hver dag hele uken. Dette stedet blir et utgangspunkt
for turer for utforskning og aktiviteter hele uka.
Brekke barnehage har fått nytt vognskur som skjermer barn som sover i vogner. Dette var
etterlengtet da vi har fått en økning av småbarn - Og dermed flere som sover i løpet av
barnehagedagen.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
16 990

16 871

16 409

-462

Avvik i %
-2,8 %

Kommentar til status økonomi
Barnehage hadde et merforbruk på 459 142,- kr i forhold til opprinnelig budsjett. Dette skyldes delvis at
vi har hatt en 60% spesialpedagogisk stilling som ikke har lagt i budsjettet, (varslet i januar 21) og som da
medførte feilføring på lønnsutgifter. Resten av merforbruket skyldes økte lønnsutgifter og refusjoner fra
Nav som var kommet inn ved regnskapsavslutning.
Hvalerbarnehagene har også hatt færre barn enn beregnet, slik at inntektene har vært lavere enn
forventet ved budsjettlegging. Til tross for at vi har hatt færre barn, har personalkostnadene vært like
høye da vi har økning av barn under tre år(teller to barnehageplasser) og dermed ikke har mulighet til å
redusere på personell uten å bryte nasjonal bemanningsnorm.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

2,16 %
1,73 %

12,93 %
5,34 %

15,09 %
7,08 %

Kommentar sykefravær og HMS
Barnehagene hadde et samlet sykefravær på 7,08 % i 2021. Dette er en halvering mot 2020 (15,09%) til
tross for at vi har vært mer preget av Covid - 19 i 2021 kontra 2020. Styrere og Enhetsleder i samarbeid
med HR og Agil helse har hatt fokus på langtidssykemeldte, noe som kan se ut til å ha gitt resultater. det
er viktig å tillegge at hver barnehage har få ansatte, slik at et fravær gjør stort utslag.
Asmaløy barnehage har hatt størst nedgang fra 12,4% til 3,9%.
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Teknikk, byggesak og infrastruktur
Kommunalsjefens kommentar
Som de andre tjenesteområdene i Hvaler kommune har 2021 vært preget av en krevende hverdag i
forhold til opprettholde en daglig drift innenfor de begrensningene corona pandemien har gitt oss.
Mange av de ansatte innen teknikk, byggesak og infrastruktur har arbeidet mye på hjemmekontor i
perioder, men dette gjelder ikke for mange av de tekniske tjenestene som selvfølgelig krever et fysisk
oppmøte for å gjennomføre arbeidet.
På grunn av langtidssykdom har konst. rådmann fungert som kommunalsjef for tjenesteområdet i
mesteparten av 2021.
Det er krevende å rekruttere og beholde visse ansattegrupper innen tjenesteområdet. Dette gjelder
spesielt ansatte med spesialkompetanse innen areal og byggesak. Det være seg jurister med
byggesakskompetanse, planrådgivere og ansatte innenfor geodata. Vi har arbeidet med å finne
løsninger for å gjøre kommunen mer konkurransedyktig innenfor disse gruppene, blant annet ved å
innføre et seniorrådgiver nivå, med en høyere lønnsramme med klart definerte kriterier for opprykk.
I løpet av 2021 ble det gjennomført en mindre omorganisering. Planrådgiver ble overflyttet fra
kommunalsjefens stab, og man gjenopprettet areal og byggesak. Plan ligger nå som en del av denne
enheten og rapporterer til enhetsleder for areal og byggesak. Slik rådmannen vurderer det, så er det
mange gode argumenter for at plan, byggesak og geodata jobber tett sammen og er organisert i samme
enhet.
Innen areal og byggesak er det et mindreforbruk, og innenfor Teknisk enhet er det et merforbruk, slik at
man for tjenesteområdet sett under ett har et merforbruk på ca. 2,5 millioner kroner. Dette vil bli
beskrevet nærmere under de enkelte enhetene.

Beskrivelse av tjenesteområde
Teknikk, byggesak og infrastruktur(TBI) omfatter flere ulike fagområder og tjenester. TBI består av tre
enheter; areal og byggesak, teknisk enhet og eiendomsavdelingen. I tillegg har man Hvaler bredbånd
som har ansvaret for bredbåndsutbyggingen i kommunen, som også organisatorisk er plassert til dette
tjenesteområdet.
Areal og byggesak består av flere ulike fagområder; Byggesak inkludert ulovlighetsoppfølging, geodata,
plan og naturforvaltning. Teknisk enhet omfatter vei, vann og avløp, samt renovasjon som inkluderer
driften av Sandbakken avfallstasjon. Denne enheten ivaretar også store investeringsprosjekter på
selvkostområdene til kommunen.
Eiendomsavdelingen har ansvaret for drift og forvaltning av kommunale eiendommer, og rommer også
renholderne. Til slutt har vi naturforvaltning og landbruk.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
740-Kommunalsjef TBI
741-Areal og byggesak
746-Teknisk enhet
748-Eiendom
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
4 816
4 863
4 387
9 849
23 914

Kommentar til status økonomi
Detaljvisning drift (graf)
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4 326
5 770
4 562
9 977
24 635

2 457
7 253
682
10 420
20 812

-1 869
1 483
-3 880
443
-3 822

Avvik i %
-76,1 %
20,5 %
-568,7 %
4,3 %
-18,4 %

Årsmelding 2021

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

0,96 %
0,80 %

2,08 %
3,84 %

3,04 %
4,64 %

Kommentar sykefravær og HMS
Akkumulert sykefravær for hele tjenesteområdet teknikk, byggesak og infrastruktur endte på 4,64 % i
2021. Dette vurderer rådmannen som tilfredsstillende.

Areal og byggesak
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Beskrivelse av enhet
Areal og byggesak består av flere ulike fagområder; Byggesak, geodata, plan og naturforvaltning. Ved
årsskiftet besto enheten av totalt 10 ansatte, inkludert enhetsleder.

Høydepunkter og sammendrag
2021 har vært et utfordrende og krevende år for areal og byggesak på mange måter. Man gikk inn i året
uten en enhetsleder, og denne oppgaven ble forsøkt ivaretatt ved at konst. rådmann måtte ta ansvaret
for enheten, men uten tid og mulighet til å følge opp like tett som en enhetsleder ville ha gjort. En ny
enhetsleder ble ansatt, og hadde første arbeidsdag i november.
To rådgivere på byggesak sluttet i første halvår, i tillegg gikk to ansatte ut i fødselspermisjon. Samtidig
begynte 4 nye rådgivere innen byggesak i løpet av året. Byggesak har likevel i hovedsak ivaretatt de
lovpålagte arbeidsoppgavene i hele 2021, som innebærer behandling av søknader innen gjeldende
frister utførelse av veiledningsplikten.
Innen området for geodata og oppmåling har det også vært utfordringer. Vår eneste ansatte innen
geodata sluttet i august sluttet, og vi ble stående uten ansatte på området. Det ble fremforhandlet en
samarbeidsavtale mellom Hvaler og Fredrikstad kommune, med den intensjon om at Fredrikstad skulle
utføre disse oppgavene på vegne av Hvaler i fremtiden. Dette for å sikre en forutsigbarhet for
kommunens tjenester, og for å få på plass et større fagmiljø.
Kommunestyret satte foten ned for denne avtalen, og rådmannen fikk ansatt en fagansvarlig på geodata
som begynte sent på høsten 2021. Beklageligvis har denne beslutningen ført til et stort etterslep på
oppmålingsoppgavene, og denne situasjonen har resultert i at mange innbyggere som var i behov av
tjenester har blitt skadelidende.
Den utadrettede virksomheten har blitt noe påvirket som følge av covid19-situasjonen.
Forhåndskonferanser/møter, annen kundekontakt, og befaringer har vært noe redusert, avhengig av
hvordan smittesituasjonen utviklet seg gjennom året.
Interne fagmøter har i hovedsak blitt gjennomført digitalt. Deltakelse på eksterne kurs og lignende har
vært sterkt redusert. De ansatte på byggesak har gitt tilbakemelding om at ordningen med delvis
hjemmekontor har fungert tilfredsstillende.
Antall vedtak i byggesaker 2021:





Ordinære bygge- og delevedtak:
Dispensasjonsvedtak:
Klagesaker:
Saker behandlet politisk:

ca. 602
ca. 142
ca. 21
ca. 15

Ulovlighetsoppfølging
Det har over tid vært et stort politisk fokus på ulovlighetsoppfølging i Hvaler kommune. I budsjettet ble
det øremerket et beløp på 400 000 kroner for å styrke dette arbeidet. I 2021 knyttet kommunen til seg
en advokat, som fikk oppdraget med å følge opp de mange uavklarte sakene som hadde blitt meldt inn.
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Dette fungerte meget godt, og denne avtalen blir videreført et stykke inn i 2022. Målsettingen er
imidlertid at egne ansatte innen areal og byggesak skal gjøre dette selv, når tilstrekkelig med ressurser
og kompetanse er bygget opp i enheten.
Antallet mulige ulovligheter som er meldt inn og registrert har variert noe og har variert gjennom året.
Per 31.12.2021 var antallet nede i ca. 180. Det understrekes at dette omfatter alle forhold som er meldt
inn til kommunen. Erfaringsmessig er ikke alt som meldes inn å regne som ulovligheter etter plan- og
bygningsloven eller friluftsloven, men alle blir undersøkt for å avgjøre om man skal gå videre med det
eller ikke. Dette er ofte et tidkrevende og nitidig arbeid, som krever erfaring og kompetanse fra de som
skal utføre oppgavene.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
4 863

5 770

7 253

Kommentar til status økonomi
Her kommer det beskrivelse.. Bemanning, fødselspermisjoner, vakante stillinger
Detaljvisning drift (graf)
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1 483

Avvik i %
20,5 %

Årsmelding 2021

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,25 %
1,44 %

3,95 %
1,61 %

5,20 %
3,05 %

Kommentar sykefravær og HMS
Sykefraværet for areal og byggesak endte på 3,05 % totalt for enheten i 2021. Dette er i kommunal
målestokk et lavt sykefravær og vurderes som tilfredsstillende.

Teknisk enhet
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Beskrivelse av enhet
Teknisk enhet er for tiden organisert rett under Rådmannen og består av forvaltning, driftsenhet
renovasjon og vei (husholdnings-renovasjon, nærings-renovasjon, veier, parkering og gatelys),
driftsenhet vann og avløp, Skjærgårdstjenesten som nå også organiserer park og friluft. I tillegg er
teknisk enhet beredskapsansvarlig og kontakt opp mot Fredrikstad brannvesen som organiserer Hvaler
kommune sitt deltidsbrannvesen.
Vi gjør vårt beste for å levere rent drikkevann, håndtere avløp slik at ikke skjærgården forurenses, en
ryddig skjærgård, gode friluftsopplevelser og en god avfallshåndtering i kommunen.

Høydepunkter og sammendrag
Også 2021 ble et utfordrende år grunnet Covid-situasjonen med mer sykefravær enn normalt. Nok en
gang viste de ansatte stor tålmodighet og nytenkning og gjort det beste ut av situasjonen. Vi har gode
medarbeidere.
Vann og avløp
Drift: VA sliter fremdeles med forsinkelser på grunn av Coronaviruset. Ikke bare kommunen, men også
leverandører har merket denne effekten. Arbeidet med ombygging av pumpestasjoner og utbedring av
nettet ved f.eks. skifte ut gamle kummer og mye automatikk og det elektriske i pumpestasjonene,
fortsetter. Kommunen driver også jevnlig med mekanisk utskifting og vedlikehold i pumpesumper.
Investeringsprosjekter: Det er fortsatt stor pågang for å kople seg til det kommunale ledningsnettet og
dermed må kommunen foreta og forsterke ved opp-dimensjonering. Det er et stort fokus på
slukkevannskapasitet, noe som er en utfordring for også private utbyggere. Vi fikk i gang ny vannledning
til Herføl før ferien som medførte i at vi i 2021 ikke hadde leveringsproblemer med vann til de østre
øyer.
Smart vann-prosjektet fortsetter og vi har kommet langt. Våre samarbeidspartnere (ABB, NorgesNett,
COWI og Gemeni VA) er aktive i utviklingen av styringssystemer som vi er helt sikre på vil gi store
økonomiske fordeler i fremtiden.
Opprydding i spredt avløp og utbedring av det som medfører fremmedvann pågår som planlagt.
Det arbeides nå med en løsning for vannleveringssikkerhet som skal presenteres kommunestyret i løpet
av 2022.
Renovasjon, vei, parkering
Renovasjonsmengden øker gjevt og trutt og vi har ved utgangen av året 6757 renovasjonskunder for
boliger og hytter. Renovasjon sine største utfordringer i fremtiden vil være å nå bærekraftsmålene og en
dertil bedre sortering i riktige avfallsfraksjoner. Dette vil kreve en omorganisering av våre returpunkter.
Renovasjon har som sist år delt inn sommerferien i to puljer noe som medfører en del overtid.
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Miljøstasjonen fungerer bedre og bedre og de ansatte har til stadig het gode forslag til forbedringer.
Pilotprosjekt på Herføl med to innsamlingsaksjoner i løpet av året blir for 2022 utvidet til alle de østre
øyer.
Det har også i år vært et økt press på kommunens P-plasser. I sommerhalvåret er vi avhengig av å
forsterke tjenesten med en trafikkbetjent i tillegg til den fast ansatte. Også i 2021 ble det tilbudt
bobilparkering ved rådhuset. Etterspørselen er relativt begrenset for dette stedet og blir ikke videreført i
2022.
Skjærgårdstjenesten (SGT)
Skjærgårdstjenesten har hentet marint avfall fra frivillige som tidligere år. Det ble ansatt en ny mann i
SGT da en går av med pensjon. SGT organiserer nå også park og friluft som stort sett hatt sine vanlige
jobber med stell av stier og beplantning på ulike steder i kommunen. Blått flagg har blitt ivaretatt på
Kroksand. Utfartsstedene som Kuvauen og Guttormsvauen har hatt en betydelig økning i besøkende
med og uten telt og hengekøyer.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
4 387

4 562

682

-3 880

Avvik i %
-568,7 %

Kommentar til status økonomi
Enhetens fokus i 2021 var å redusere fondene på spesielt avløp som vi i mange år har blitt kritisert av
revisjon for. Det er også betydelige økninger i utgifter for el-kraft og drivstoff på våre pumpestasjoner og
kjøretøy. Nødvendige justeringer i selvkostgebyrene og driftskostnader er gjort for 2022 slik at
merforbruk 2021 ikke vil fortsette.
Enheten har stort ansvar for at kommunen skal nå sine bærekraftsmål. Dette vil medføre stort behov for
veiledning og bedre kommunikasjon med våre innbyggere, hytteeiere, næringer og besøkende.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,15 %
0,53 %

1,68 %
4,32 %

2,84 %
4,85 %

Kommentar sykefravær og HMS
Sykefraværet for teknisk enhet i 2021 var unormalt høyt for enheten men fremdeles relativt lavt på
landsbasis. Vi hadde et samlet fravær på 4,85 %, hvor korttidsfraværet økte noe og langtidsfravær
vesentlig mer. Vi har et fortsatt fokus på sykefravær og tror økningen for 2021 ikke skal fortsette inn i
2022. Det foreligger ingen hendelser som har medført varig skade på medarbeidere og vi har få avvik.
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Eiendom
Beskrivelse av enhet
Enhet Eiendom er kommunens grunneier, byggherre, eiendomsutvikler og eiendomsforvalter. Her
forvaltes kommunens boliger og formålsbygg. Utbyggingsprosjekter ledes herfra. Enheten er organisert i
to driftsenheter. Renhold er organisert i 3 geografiske enheter. Drift og vedlikehold er to enheter under
felles leder. I budsjettet for 2021 hadde enheten 19,1 årsverk, fordelt på 24 ansatte. Ledelse og
kontoradministrasjon ble redusert med en hel stilling fra 3,6 til 2,6 i i løpet av året. Dette går ut over
tjenestene. Prosjektledelse, samhandling med andre enheter samt utviklings- og forbedringsprosesser
inngår i arbeidsoppgavene.
Eiendomsenheten har i alt 21 driftsområder. Nødvendige ressurser til drift og vedlikehold av
bygningsmassen er vesentlig for å unngå store investeringskostnader i fremtiden, samtidig forenkler
“friske” bygg tjenesteproduksjonen hos de ulike enhetene.
Energiøkonomisering har fortsatt forbedringspotensiale. Strømforbruket er redusert med ca 20 % for
den totale bygningsmassen. Noe av reduksjonen skyldes overgang til bioolje og flere varmepumper.
Strømkostnadene har allikevel steget med over 30 %. Energiutgiftene belastes virksomhetene. Disse
kunne med hell vært samlet hos eiendomsenheten som da ville fått en bedre engergistyring og
oppfølging.

Høydepunkter og sammendrag
Det desidert største høydepunktet for enheten var at man kunne igangsette den nye skolen til til bruk 1.
august. Prosjektet har av ulike grunner vært en del uker forsinket, men dette skulle ikke gå ut over barn
og ansatte. Innkjøring og opplæring i et teknisk avansert bygg har vært utfordrende for driftsenheten.
Det er viktig å bidra til at bygget skal være så bærekraftig som overhode mulig. Hvalerhallen har bl.a
blitt tatt i bruk som gymnastikksaler og man greier ved hjelp av robotteknologi å rengjøre den klar for
bruk om morgenen før barna skal ha kroppsøving.
Hva som skal skje med de fraflyttede skolene var ikke bestemt ved årets slutt og det er dårlig økonomi å
la denne bygningsmassen stå tom over lang tid.
Omfattende rehabiliteringsarbeider på Dypedalåsen som har gått over flere år, ble sluttført i 2021.
Noen av tiltakene har vært å bygge nytt ventilasjonsanlegg på sykehjemmet, varmepumpe med
radiatoroppvarming på alle rommene, nytt brannvarslingsanlegg, implementering av velferdsteknologi,
skifting av dører og vinduer og etterisolering av tak.

Status økonomi
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Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
9 849

9 977

10 420

443

Avvik i %
4,3 %

Kommentar til status økonomi
Eiendomsenheten har på driftsiden holdt budsjettet med god margin. Økonomisk nøkternhet har vært
gjennomgående i alle ledd og de fleste driftsenhetene har holdt sine respektive budsjetter. Dette er ikke
utelukkende positivt. Tjenesteproduksjon har til tider blitt skadelidende hatt ansettelsesstopp. Ved
sykefravær, reduserte stillinger og ved gap fra ansatte fratrer og til nye som kommer til, forringer vil
kompetanseutvekslingen.

Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

0,70 %
0,96 %

1,56 %
0,87 %

2,27 %
1,83 %

Med visshet om at man har hatt en pågående pandemi, har fraværsprosenten vært ekstremt lav.
Renhold utgjør over halve bemanningen og de har tatt utfordringene, bistått med kompetanse og
innsats innen smittevask. Enhetens fagarbeidere innehar høyere kompetanse enn kommunene i
distriktet. Dette gjenspeiles i ansvarsbevissthet og trivsel (ref. 10-faktorundersøkelsene) Kontoret og
vaktmestertjenesten er underbemannet noe som skaper sårbarhet og avstedkommer kostbar innleide
tjenester.
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Kommentar sykefravær og HMS
Lav fraværsprosent tross pandemi og strenge krav til smittevern bl.a på sykehjemmet.

Friskliv, læring og mestring
Kommunalsjefens kommentar
2021 har vært ett spesielt år, på samme måte som 2020 var det fra mars måned og utbruddet av Covid19.
Selv om 2020 var krevende med hensyn til pandemiens utbrudd og innledende fase har nok 2021 i enda
større grad utfordret utholdenheten til det kommunale tjenesteapparatet i alle organisasjonsledd.
Smittesituasjonen på Hvaler har vært moderat i forhold til mange nærliggende kommuner. allikevel har
de begrensingene og problemstillingene vi har måttet forhold oss til vært omfattende og uvante, og de
har vedvart over tid.
Tjenesteområdet samlet sett har nyttet godt av dyktige enhetsleder og ansatte som alle skal ha honnør
for måten de har håndtert utfordringer pandemien har ført med seg i løpet av 2021. Enhetene har i
hovedsak ansvar for tjenester til innbyggere som opplever tjenestene som svært betydningsfulle i sine
liv. Det er fortsatt tidlig å konkludere endelig, men vårt inntrykk så langt er at vi har klart å opprettholde
forsvarlige tjenester til de som trenger det mest.
Tjenesteområdet har også hatt ansvar for gjennomføringen av vaksinering mot Covid-19 på Hvaler. Med
hjelp av dyktige ansatte og godt samarbeid med de frivillige opplever vi som kommune å ha gjennomført
denne oppgaven på en god måte.
Vår tilsatte kommuneoverlege sluttet i sin stilling mars 2021. Med tanke på at vi igjennom hele 2021, og
inn i 2022 har måttet forholde oss til enn pandemi, har fraværet av kommuneoverlege vært en
utfordring. I den forbindelse er det grunn til å understreke at pandemiavtalen vi har med Fredrikstad
har gjort at det overordnede smittevernansvaret har vært godt ivaretatt av kommuneoverlegene i
Fredrikstad.
Samtidig har fraværet av egen kommuneoverlege medført betydelig behov for å koordinere og
implementere interne tiltak og vurderinger, og bidra til best mulig informasjonsdeling til ansatte,
næringsliv og befolkning. Videre å sikre at vi har ett løpende selvstendig beslutningsgrunnlag for
administrativ og politisk ledelse for de problemstillingene vi løpende vi har måtte forholde oss til.

Beskrivelse av tjenesteområde
Friskliv læring og mestring (FLM) ble etablert som tjenesteområde i 2020.
2021 har dermed vært første hele kalenderår for tjenesteområdet. FLM organiseres en rekke tjenester
for mennesker med behov for bistand i utsatte livssituasjoner.
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Tjenesteområdet omfatter 4 enheter. NAV, Enhet for barn familier og voksne, Koordinerende enhet og
Tilrettelagte tjenester.
Velferdsteknologi som prosjekt har også tilhold innenfor FLM, der kommunalsjef er prosjekteier

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
730-Kommunalsjef Helse
733-Dypedal bo- og behandlingssenter
734-Helsetun
750-Kommunalsjef FLM
751-Enhet for barn, voksne og familier
752-Tilrettelagte tjenester
753-NAV
754-Koordinerende enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
15 984
28 060
29 588
3 460
11 505
32 969
15 868
3 895
141 328

1 973
41 874
30 734
5 651
14 146
39 793
8 849
11 274
154 295

1 293
40 819
29 145
2 201
13 616
42 905
9 594
11 075
150 648

-680
-1 055
-1 589
-3 450
-530
3 112
745
-200
-3 647

Avvik i %
-52,5 %
-2,6 %
-5,5 %
-156,7 %
-3,9 %
7,3 %
7,8 %
-1,8 %
-2,4 %

Kommentar til status økonomi
For Friskliv, læring og mestring har regnskapsåret 2021 vært utfordrende med grunnet i flere forhold.
Situasjonen knyttet til Covid har påvirket driften i større eller mindre graf gjennom hele 2021, og
medført betydelige merutgifter og belastninger på personell.
Økningen av rammetilskuddet knyttet til Covid, sammen med økte rammebetingelser i revidert budsjett
har vært betydningsfullt for årsresultatet.
Tjenesteområdets enheter organiserer alle tjenester eller ytelser som gjennom året kan være utsatt for
endrede forutsetninger som igjen utfordrer vedtatt budsjett. Dette har også vært tilfellet i 2021, både til
med hensyn til ressurskrevende brukere og kostnader til sosialhjelp. For å bidra til at vedtatt budsjett
eksponeres så lite som mulig betinger dette stor grad av intern samhandling, helhetstenkning og
kreativitet. Tjenesteområde har samlet sett har jobbet for å motvirke faktorene som har eksponert
budsjettet helt inn til regnskapsavslutning.
Som ett tiltak for å sikre at vi mottar refusjon fra alle aktuelle ressurskrevende brukere i kommunen, har
vi i regnskapsåret også hatt bistand fra eksterne for å sikre at våre kartlegginger av brukere og
beregninger utløser den refusjon kommunen har krav på.
Resultatet av dette har vært at vi har identifisert en bruker som som kommer over innslagspunktet,
samtidig som vi har fått en bekreftelse på at våre eksisterende kartlegging, beregnings- og
rapporteringsrutiner er gode.
Covid-relaterte utgifter innenfor tjenesteområdet alene har gjennom året beløpt seg til 2,8 millioner.
For årsregnskapet er dette kompensert gjennom økte rammetilskudd, men beløpet gir også ett bilde på
den meraktiviteten som tjenesteområdet samlet sett har måttet håndtere i 2021.

Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Kommentar sykefravær og HMS
Viser til den enhetslederes redegjørelse pr enhet.

Kommunalsjef FLM
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

2,10 %
1,55 %

6,76 %
9,01 %

8,85 %
10,56 %

Årsmelding 2021

Kommentar til status økonomi
Covid-19 medførte behov for aktivitet som ikke var budsjettert for, og som påvirket kostnadene
innenfor flere av kommunens tjenesteområder i løpet av budsjettåret.
For dette det overordnede ansvarsnummer innenfor Friskliv, læring og mestring, er kostnadene knyttet
til vaksineringen av kommunens innbyggere utgiftsført. Vaksineringen ble gjennomført i hele 2021, og
pågår fortsatt , riktignok med lavere intensitet enn tidligere.
For rapporterings året 2021 var de samlede merkostnadene knyttet til vaksinering og covid -19
tilsammen 2 401 928,-.
Som kjent har staten refundert i hovedsak alle covid-19 relaterte utgifter. Disse er inntektsført i sentrale
regnskap og fremgår ikke på den enkelte tjenestes regnskap. Nettoresultat for ansvaret må derfor sees i
sammenheng med dette.

Oppsummering tiltak
Kommunalsjef ønsker å rette oppmerksomheten mot den jobben som har vært utført knyttet til
vaksineringen på Hvaler i 2021.
I alt er det så langt satt 11 351 vaksinedoser på Hvaler,og totalt 4163 personer på Hvaler har fått alt fra 1
til 4 vaksinedoser.
Dette er formidabelt ett formidabelt tall og også helt i landstoppen etter innbyggertall.
Kommunalsjef vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle involverte ansatte, innbyggere,
frivillige, som har bidratt til dette. Sammen er vi Hvaler kommune.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

0,72 %
0,47 %

3,21 %
3,29 %

3,94 %
3,75 %

Kommentar sykefravær og HMS
Enhet for barn, voksne og familier
Beskrivelse av enhet
Enheten består av mobilt team, helsevern for barn og unge og barneverntjenesten. Totalt har enheten
19,35 årsverk. I tillegg kommer 27 støttekontakter, 9 fosterhjem, 7 tilsynsførere og 9 besøkshjem.
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Mobilt team
Mobilt team har ansvar for følgende tjenester:









Ivareta innbyggere som bor hjemme og er i behov av støtte/behandling/utredning av sin
psykiske helse
Ivareta innbyggere med rusutfordringer.
Ivareta hjemmeboende innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser
Ivareta innbyggere med behov av støttekontakt
Følge opp mindreårige flyktninger som har flyttet ut av bofelleskap
Følge opp kommunale tiltak etter lov om barneverntjenesten
Tilsynsførere i fosterhjem
Mobilt team samarbeider med spesialisthelsetjenesten og andre instanser både i og utenfor
kommunen.

Koordinerende enhet gir Mobilt team oppdrag gjennom enten vedtaksbaserte tjenester eller brev om
støttesamtaler/praktisk bistand. Utover dette mottar også Mobilt team oppdrag fra BVT.
Helsevern for barn og unge
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er lokalisert på Hvaler barne- og ungdomsskole og ved
Helsestasjonens lokaler på Dypedal. Pr.31.12.21 fordelt årsverkene på:
Helsestasjonen: 80%
Jordmortjenesten: 25%
Helsesykepleier barne- og ungdomsskolen: 70%
Barneskolen og barnehagene: 60% (prosjektstilling)
Fagansvarlig helsevern for barn og unge: 30%
I oktober 2021 startet en sykepleier med videreutdanning i spesialpedagogikk, i en 60% prosjektstilling.
Hun skal styrke skolehelsetjenesten og etablere et samarbeid i barnehagene. Det betyr at det er
helsesykepleier (sykepleier med spes.ped ) tilstede på barneskolen hver dag i uken. Hun har
hovedansvaret for 1-3 klasse og har også regelmessig tilstedeværelse i barnehagene.
Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har i 2021 bestått av 4,1 årsverk. Der 0,1 årsverk ligger til merkantil ansatt i
avdelingen. 3,7 årsverk har vært dirkete knyttet til saksbehandlingsoppgaver etter lov om
barneverntjenester, mens 0,3 årsverk er satt av til lederoppgaver som er delegert til faglig ansvarlig for
barnverntjenesten. Årsverk knyttet til barneverntjenesten har over de siste årene lagt noe under det
andre barneverntjenester i sammenlignbare kommuner har hatt av ressurser til samme
oppgaver(KOSTRA). Høsten 2021 ble rammen til saksbehandling i barneverntjenesten økt med 1 årsverk.
Nyansatt starter i 100% stilling på nyåret 2022.
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Barneverntjenesten påser i tillegg at kommunenes lovpålagte plikt med å føre tilsyn i alle kommunenes
beredskaps- og fosterhjem følges opp. Antallet slike hjem i kommunen varierer et sted mellom 15 til 20.
Tjenestene barneverntjenesten tilbyr familier skal etter loven være rett hjelp til riktig tid, og tiltakene
bør være bygd opp utfra en evidens- og kunnskapsbaserte praksis.

Høydepunkter og sammendrag
Mobilt team:
2021 er det første hele året Mobilt team har vært i drift i kommune. Det ble ett spesielt år grunnet
pandemien. Det ble utarbeidet en prioriteringsplan slik at brukere med tjenester innen vårt fagområde
ble forsvarlig ivaretatt. Vi har i løpet av 2021 tilpasset tjenesten utfra Covid19 forskrifter og
anbefalinger fra myndigheten slik at de ikke har lagt for mange begrensninger i vår kontakt med
brukere. Brukerne har blitt ivaretatt og fått tjenester de har vedtak på eller blitt tildelt. Mobilt team har
vært kreative og funnet løsninger som tilrettelegger møte med brukeren i forhold til begrensingen som
Covid19 har medført for enheten.
Teamet ble utvidet med en psykologspesialist i slutten av året. Dette ble finansiert ved at lønnsmidler til
kommunepsykolog som sluttet i 2021 ble overflyttet til Mobilt Team.

Helsevern for barn og unge:
På helsestasjonen har de lovpålagte tjenestene blitt utført. Helsesykepleier har deltatt i fire
ansvarsgrupper rundt enkelte barn i kommunen. Helsesykepleier har vært i to barnehager og hatt
undervisning i ulike temaer. Grunnet korona har det ikke vært gjennomført gruppekonsultasjoner.
Jordmor har opprettholdt sine konsultasjoner gjennom hele 2021. Ca. 95% av de gravide i Hvaler
benytter jordmortjenesten hos oss.
I skolehelsetjenesten har helsesykepleier på ungdomsskolen brukt høsten til å bli kjent med ny skole og
organisering. Helsesykepleier deltar i tverrfaglige fora som berører ungdom i kommunen, og
ansvarsgrupper/samarbeidsgrupper knyttet til enkeltidivider.
Ny skole har betydd at det er kortere mellom helsesykepleierne og at det er lettere å få hjelp av
hverandre.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har i 2021 behandlet 55 bekymringsmeldinger, innkommet vedrørende 36 barn. 26
bekymringsmeldinger er fulgt opp med undersøkelse. 6 meldinger er henlagt uten undersøkelse, flere av
disse er tidligere undersøkt, vurdering ved henleggelse er knyttet til at bekymring faller utenfor lov om
barneverntjenester. Resterende bekymringmeldinger gjelder barn som allerede følges opp med tiltak
eller undersøkelse er påbegynt.
Etter omorganisering i 2019/2020 var det planlagt at Mobilt team på sikt ville kunne erstatte flere
oppgaver der barneverntjenesten ellers engasjerer oppdragstakere eller leier inn private tiltak. I 2021
har det vært jobbet med å få på plass et tettere samarbeid mellom barneverntjenesten og Mobilt team.
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Pr i dag er mesteparten av tilsynsførerordning blitt overført, samt noen støttekontakt oppdrag. Videre
samarbeides det om oppfølging i flere saker innen psykiskhelse, det er satt inn miljøarbeider fra Mobilt
team i flere hjelpetiltakssaker både i ulike hjem og til ungdom på ettervernstiltak.
Barneverntjenesten har i 2021 forberedt seg på å overta oppgaver som tidligere har vært lagt til
Bufetats ansvarsområde. Både ansatte fra barneverntjenesten og fra Mobilt team har fått opplæring i
veiledningsprogrammene «Trygg base» og TBO-F (traumebasert omsorg- fosterhjem).
Året 2021 har som det foregående året vært et krevende år for barneverntjenesten. Under pandemien
har barneverntjenesten likevel opprettholdt en tilnærmet normal drift og alle lovpålagte oppgaver er
fulgt opp. Oppgavene har blitt utført på andre måter ved bruk av mer hjemmekontor og digitale
løsninger. I de tilfeller der behovet har tilsagt det har fysiske møter og hjemmebesøk blitt gjennomført.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021

Sum

11 505

14 146

13 616

Avvik i %

-530

-3,9 %

Kommentar til status økonomi
Enheten har en ansatt som har arbeidet på korona senteret som har fått lønn over mobilt team sitt
regnskap. Dette har det ikke blitt kompensert for. Det dreier seg om kr 350.943
Det er et merforbruk på enheten på knappe kr 200.000.
Videre gjøres det rede for hvert ansvarsområde:

Tjenester for barn og unger:
Et merforbruk på kr 56 520. Dette skyldes høyere lønn i forhold til lønnsoppgjøret
Barnevern:
Et merforbruk på administrative oppgaver (drift) på kr 81.074. Dette skyldes i hovedsak dyrere lisenser
enn det ble satt av midler til
På hjelpetiltak er det brukt kr 70.051 mindre enn budsjettert. Dette skyldes utgiftsdekning til
oppdragstakere og mindre bruk av kjøp av tjenester fra private
På fosterhjem og institusjon er det brukt ca kr 280.000 mindre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak
at en plassering ble avsluttet tidligere enn først antatt
Oppsummert har barneverntjenesten et mindreforbruk på kr 247.537
Helsevern for barn og unge:
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Helsestasjonen har et mindreforbruk på kr 297.117. Dette skyldes mer inntekt enn budsjettert. Kr
219.000 av inntektene er satt av på fond. Det er en prosjektstilling.
Mobilt team:
Mobilt team har en merforbruk på kr 193.079
Detaljvisning drift (graf)

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

2,24 %

8,63 %

10,87 %

Årsmelding 2021
Fravær
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,47 %

11,80 %

13,27 %

Kommentar sykefravær og HMS
Sykefravær:

Sykefravær hele enheten
Kortid 2,46
Langtid 19,87
Samlet 22,33
Barneverntjenesten hadde et høyt sykefravær i første halvdel av perioden. Dette skyldtes personlige
forhold ved arbeidstakerne. Mobilt team har noen langtidssykemeldte som ikke er relatert til forhold
ved arbeidsplassen. En del av fraværet er relatert til korona Tjenester for barn og unge
Gjelder kun en person og vises i samlet fravær for enheten
Barneverntjenesten
Kortidsfravær 0,48 %
Langtidsfravær 3,03 %
Samlet. 23,51 %

Mobilt team
Kortidsfravær 1,97 %
Langtidsfravær 10,9 %
Samlet. 12,89 %

Helsevern for barn og unge
Kortidsfravær 1,59 %
Langtidsfravær 3,23 %
Samlet. 4,82 %
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Avvik:
Enheten har få (2) meldte avvik i 2021. Begge handler om mangel på støttekontakt til brukere. Avvikene
er begge lukket og ble vurdert til å være mindre alvorlige.

Tilrettelagte tjenester
Beskrivelse av enhet
Enheten Tilrettelagte Tjenester gir tjenester ut i fra Lov om helse- og omsorgstjenester.
Enhetens kjerneoppgaver er bo-veiledning i form av praktisk bistand og opplæring for brukere som er i
behov av døgnbaserte tjenester og avlastning i institusjon til barn, unge og voksne. Enheten gir tjenester
til mennesker med ulike utviklingshemninger og mennesker med ulike utfordringer innenfor psykisk
helse og rus.
Hovedmålet for enheten er at brukerne skal få bistand og tilrettelegging for å kunne leve et godt liv ut i
fra egne forutsetninger og premisser.
Hovedoppgavene til enheten:






Å gi bistand og opplæring til stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning
til husholdningen.
Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle
lover, forskrifter, interne kvalitets-rutiner og retningslinjer.
Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den enkelte tjenestemottaker slik at tjenesten mest
mulig er helhetlig.
Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov.
Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tilrettelagte Tjenester er organisert med enhetsleder og assisterende enhetleder som er overordnet
ledelse i enheten. Videre så er det fagleder på Bo- veiledning- og avlastning på Østerhaug og en fagleder
på Oladammen (tidligere Prestegårdsskogen) og Skogstunet.

Høydepunkter og sammendrag
2021 har også vært preget av korona/ covid-19 og alle de føringene og smittevernreglene dette har
medført for å unngå/ redusere smitte på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig. I perioder har det vært
høyt sykefravær knyttet til dette. På grunn av situasjonen vedrørende korona så har det satt store
begrensninger i forhold til aktiviteter mot enkeltbrukere og grupper.
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Enheten opplever å har stått ovenfor flere store og omfattende utfordringer i 2021, vi vi allikevel
opplever å har kunnet løse på en god og tilfredsstillende måte.





Det har blitt ansatt 2 vernepleiere ved Skogstunet, 1 på våren og 1 på høsten. I mars ble det
innført turnusarbeid for alle de ansatte, dette reduserer behovet for kjøp av tjenester fra
private.
Det har blitt ansatt 2 vernepleiere ved Oladammen (tidligere Prestegårdsskogen) som også
medfører redusert bruk av private aktører.
1 mars flyttet 4 brukere tilbake til Oladammen etter at det ble ferdig bygd opp igjen etter
brannen i april 2019.
Det ble søkt om økonomiske midler hos Statsforvalter for å kunne ansette erfaringskonsulent,
dette ble innvilget. Erfaringskonsulenten jobber inn mot brukere med utfordringer med
rusmidler og veileder også øvrig personal som til daglig jobber med denne gruppen. Det har et
fireårs- perspektiv, men må søkes om hvert år for videreføring.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
32 969

39 793

42 905

Avvik i %

3 112

7,3 %

Kommentar til status økonomi
I løpet av året har enheten gitt tjenester til brukere med behov for omfattende bistand, som ikke var
kjent for enheten ved utarbeidelsen av budsjettet for 2021. Dette har ført til høyere kostnader, men
samtidig også ført til en økning i refusjon fra staten
En gang i året rapporterer kommunen til Helsedirektoratet hvor mange mennesker med psykisk
utviklingshemning over 16 år som kommunen gir tjenester til per 01.01. Kommunen mottar ca. kr.
744.000,- pr person i rammetilskudd som legges i rammen til kommunen. Det blir også meldt inn
ressurskrevende brukere til Helsedirektoratet og refusjonen som kommunen mottar blir ført direkte
som inntekt på enheten Tilrettelagte Tjeneste.
Videre så har man også mottatt øremerkede midler fra Statsforvalteren på kr. 660.000,- til ansettelse av
erfaringskonsulent.
På grunn av økte inntekter sammen med interne overføringer i revidert budsjett har man klart å holde
seg innenfor budsjettrammen.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Kommentar sykefravær og HMS
Sykefraværet totalt i enheten Tilrettelagte Tjenester i 2021 var på 8,52%.




Østerhaug- 6,74%
Skogstunet- 2,73%
Oladammen (tidl. PGS)- 19,35%
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,86 %
1,09 %

6,83 %
7,14 %

8,69 %
8,22 %

Årsmelding 2021
Covid har påvirket sykefraværet gjennom hele året og retningslinjer vedrørende karantenedager har
også gjort det utfordrende. De langtidssykemeldte har blitt fulgt opp med mål om å få de tilbake på jobb
som mulig.
Mange av avvikene som er meldt inn i 2021 er fortsatt knyttet til medisinhåndtering. En av årsakene til
dette er at det er få ansatte ved enheten som har medisinkompetanse på nivå 1 og 2, slik at det ikke
alltid er personell med denne kompetanse på jobb. På grunn av Covid så har det til tider vært mer
sårbart enn til vanlig. Enheten har i løpet av året lyst ut ledige stillinger som vernepleier/ sykepleier
både fast og vikariat, men dessverre har man ikke lykkes i å få ansatt rett kompetanse i alle stillingene til
tross for at man har lyst ut stillingene flere ganger. Det er per tiden utfordrende å få ansatt nye med
medisinkompetanse nivå 1.
På Skogstunet har fagleder, assisterende enhetsleder og enhetsleder bistått mange ganger i løpet av
året med blant annet å legge i dosett og å kontrollere at dette gjøres på en forsvarlig måte. Dette av
mangel på personale med medisinkompetanse på nivå 1.
I desember ble det besluttet at det skal gjennomføres e-læringskurs vedrørende medisinkompetanse på
nivå 1, nivå 2 og nivå 3. Dette vil gjennomføres tidlig i 2022.

NAV
Beskrivelse av enhet
NAV Hvaler
Enheten hadde pr. 31.12.21 totalt 11 ansatte, og en på praksisplass. Det er to statlig ansatte og 9
kommunalt ansatte. Lønn og kostnader for NAV-leder deles 50/50 mellom stat og kommune.
Flyktningtjenesten vår består av 2 veiledere som deler en full stilling, og en fagansvarlig for
flyktningtjenesten i 50% stilling. De to veilederne har ansvaret for en del av introduksjonsprogrammet,
og samler flere til undervisning 2 dager i uka. I tillegg er det leksehjelp en ettermiddag/kveld pr. uke.
Vi har to arbeidsledere på Skogstunet, en på sykkelverkstedet og en på snekkerverkstedet. Disse to
verkstedene benytter vi som arena for praktisering av aktivitetsplikten som følger av vedtak om
sosialhjelp. Sykkelverkstedet har avtale om service av “Øy-syklene”, og har et godt samarbeid med
Kulturkontoret. Snekkerverkstedet produsere alt fra ølkasser og fuglebrett til torgboder og små hus til
pumpestasjoner.
Øvrige 7 ansatte har kontor på rådhuset, og driver med oppfølging og saksbehandling. Målet er flest
mulig i arbeid, tett oppfølging av de sykmeldte og andre tiltak for å redusere utenforskap.

Høydepunkter og sammendrag
Høydepunkter 2021
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Vi klarte å få gjennomslag for egen jobbspesialist for Hvaler fra 01.01.22. Det er veldig viktig at også
innbyggerne i små kommuner kan få mulighet til å delta i et tiltak med såpass tett oppfølging. Forskning
viser at metodikken som jobbspesialistene jobber etter, gir meget gode resultater i forhold til å komme
inn i et ordinært arbeidsforhold selv om man sliter med potensielt alvorlige begrensninger i sitt liv.

Takket være godt samarbeid internt, og smarte tiltak, klarte enheten i 2021 å redusere prognosen om
merforbruk på sosialhjelpsområdet ganske betydelig de siste 6 månedene av året.
Høsten-2021 startet vi et samarbeid med NAV Arbeidslivvsenter Øst-Viken og Hvaler kommune, i
forhold til oppfølging av sykmeldte. Det er en kontaktperson å forholde seg til for alle enhetslederne i
kommunen med hensyn til oppfølging av sykmeldte. Tett og tidlig innsats med de sykmeldte gir kortere
fravær, lavere kostnader og redusert risiko for utenforskap.
Kontoret klarte å oppnå gode resultater på flere områder i 2021. Vi var blant regionens tre beste kontor
på parametre som responstid på brukerhenvendelser, andel på arbeidsavklaringspenger og andel
innmeldt i arbeidsrettede tiltak.

Oppsummering
NAV Hvaler er et kontor med kompetente medarbeidere, som har gode, faglige relasjoner til kolleger
ved NAV Fredrikstad og andre NAV-kontor. Vi ønsker hvert år å bli bedre i vårt hovedfag, som er
oppfølging av støtte til innbyggerne våre i forhold til å beholde eller skaffe arbeid.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021
15 868

8 849

9 594

745

Avvik i %
7,8 %

Kommentar til status økonomi
Sammendrag
Resultatet for 2021 ble et mindreforbruk på kr. 744.000. I tertialrapporteringen pr 30.04.21 viste
prognosen et mulig merforbruk på sosialhjelp på kr. 1.900.000. Vi fikk tilført en ekstra bevilgning på kr.
1.000.000 høsten-2021. Tilleggsbevilgningen, konkrete tiltak for å redusere antall langtidsmottakere på
sosial hjelp og streng styring på hovedansvaret 73700, er bakgrunnen for det positive resultatet.

Flyktningtjenesten
Vi fikk inn noe mer inntekter enn beregnet, og dette ga grunnlag for lavere bruk av bundet fond enn
budsjettert. Merinntekten var et resultat av familiegjenforening som kom et godt stykke ut i året. Da får
vi integreringstilskudd med helårseffekt, mens kostnadene blir lavere på grunn av færre antall måneder
med utgifter for den enkelte flyktning.
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Brukerrettede utgifter sosialhjelp
Det var svært høye kostnader på sosialhjelpsområdet de første månedene i 2021. Vi lå an til stort
merforbruk, og rapporterte inn en årsprognose på kr. 1.900.000 i underskudd på dette området pr.
30.04.21. Takket være stor innsats fra de ansatte i forhold til å få utredet langtidsmottakere på
sosialhjelp, fikk vi plassert flere i denne gruppen på riktig statlig ytelse. I tillegg ble det bevilget kr
1.000.000 til dekning av merforbruk på sosialhjelpsområdet etter behandling av tertialrapport pr
31.08.21.
Detaljvisning drift (graf)
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Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,92 %
0,31 %

3,68 %
1,58 %

5,59 %
1,89 %

Kommentar sykefravær og HMS
Lavt sykefravær
Nav Hvaler hadde i 2021 et akkumulert sykefravær pr. 31.12.21 på 1,89%. Vi hadde 1% fravær på
hovedansvaret 73700 og 3% på flyktningområdet. Dette er et svært lavt fravær, som vi er stolte av.
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Det skal sies at vi er heldige på den måten at vi i 2021 i lange perioder har hatt mye hjemmekontor. Vi
har arbeidsoppgaver som det er mulig å løse hjemmefra uten fysisk kontakt med brukerne eller kolleger.
Dette betyr nok at vi i stor grad jobber selv om vi er litt syke. Slikt sett skal vi alltid ha et lavere
sykefravær enn sykehjem og andre som må møte opp fysisk for å jobbe.
På HMS-området har vi gjort noen sikringstiltak etter siste voldshendelse med drap på NAV-ansatt i
Bergen. Vi har sikret mottaksrommet med pleksiglass og ekstra rømningsvei, og vi skal ikke ha samtaler
med innbyggere innenfor sikker sone. Vi har investert i nytt alarmsystem, og oppgradert prosedyrer for
bruk av rom til samtaler. I tillegg skal vi unngå å kjøre alene med folk i bilen.
I forhold til arbeidsmiljø, er det liten tvil om at det er en utfordring med hjemmekontor. Vi ser fram til å
være mer sammen framover, det vil gi oss bedre grunnlag for å bygge et godt og robust arbeidsmiljø og
redusere risiko for misforståelser og energilekkasje. Vi skal sette pris på verdien av forskjellighet, og vi
skal bli enda flinkere til å feire at vi lykkes som lag!

Koordinerende enhet
Beskrivelse av enhet
Koordinerende enhet har 11 ansatte fordelt på 9,16 årsverk. I tillegg er det flere oppdragstakere som
mottar omsorgsstønad.
Enheten dekker flere tjenesteområder og vi er stolte over å ha bygget opp en enhet med bred og spisset
kompetanse.
Enheten organiserer tjenester som fysioterapi, hverdagsrehabilitering, Frivillighetskoordinator,
hjelpemiddellager og tildelingskontor.
Koordinerende enhet ved tildelingskontoret skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte
tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer,
pårørende og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Enheten må være enkel å komme i kontakt med, både for brukere og samarbeidspartnere.
Enheten er i hovedsak lokalisert på Dypedalsåsen, i tillegg kommunens hjelpemiddellager som er
lokalisert ved Skogstunet.
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Høydepunkter og sammendrag
Hvaler frivilligsentral ble etabler 15.09.2021, https://hvaler.frivilligsentral.no/ Frivilligsentralen skal være
en møteplass for mennesker og er et tiltak som skal virke forebyggende og helsefremmende i
samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltinbyggere.

Frivilligheten har i 2021 bidratt betydelig ved gjennomføringen av vaksinasjonen mot Covid-19 på
Hvaler. Vår frivillighetskoordinator har vært bindeleddet mellom kommunen og organisasjonene.
Med de begrensningene som gjeldende smittevernregler til en hver tid har medført, har vi opprettholdt
gruppeaktiviteter for eldre når det har vært mulig, ofte utendørs. Vi ser at det har hatt stor betydning
for enkeltmennesker for Hvaler, i en tid hvor opplevelse av ensomhet og isolering vært en påkjenning
for mange.

Status økonomi
Beløp i 1000

Enhet

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr
2020
2021
2021

Sum

3 895

11 274

11 075

-200

Avvik i %
-1,8 %

Kommentar til status økonomi
Kommentarer til status økonomi (utfordringer)
Resultatet for 2021 ble et merforbruk grunnet en ressurskrevende bruker vi måtte øke bemanning
rundt. Dette av hensyn til sikkerheten. I løpet av 2021 måtte vi gå fra 2:1 i bemanning og til 3:1 for at
bemanningsfaktoren skulle være forsvarlig. Det jobbes aktivt med å finne et annet tilbud til denne
brukeren. Dette må derimot gjøres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen, noe
som kompliserer arbeidet.
Salg av korttidsplasser på DBB til Fredrikstad kommune
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Tildelingskontoret i koordinerende enhet solgte 5 korttidsplasser til Fredrikstad kommune i 2021. Totalt
ble det en inntekt på kr 368 000,- Dagsprisen er kr 4000,- ,Detaljvisning drift (graf)

Sykefravær
Fravær
Årlig sykefravær 2020
Årlig sykefravær 2021

Kommentar sykefravær og HMS
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Korttid

Langtid

Samlet
fravær

1,35 %
0,40 %

4,23 %
1,37 %

5,58 %
1,77 %

Årsmelding 2021
Koordinerende enhet hadde i 2021 et gjennomsnittlig sykefravær gjennom året på 1,77%.
Koordinerende enhet er opptatt av å opprettholde et godt arbeidsmiljø ved blant annet hjelp at
trivselstiltak, nærværsfokus og regelmessige oppfølgingssamtaler. Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare
trivsel, men gir også høyere produksjon.

Side 79 av 79

