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TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

1. Statusfor økonomiskeindikatorer pr. 1. tertial for Hol kommune
Forklaringtil indikatorene(VismaBI):
1) Status
2) Forventetprognoseut året
3) Tiltak som iverksettesfor å nå målet innen utgangenav året
Sykefravær: 7,15 % hittil i år
1) Sykefraværetpr. 1. tertial er 7,15 %. I sammeperiode i 2019var sykefraværet8,8 %. Koronasituasjonenmed strengesmitteverntiltak kan ha bidratt til å reduseresykefraværetbådei
skole/barnehagesektoren
og i helse– og omsorgssektoren.
2) Det kan forventesat sykefraværetblir noe laverei 2020 enn i 2019på grunn av
smitteverntiltakene.Av det totale sykefraværeter 5,4 % langtidsfravær(sykemeldinger),
denne andelener ogsålavereenn i 2019.
3) Smitteverntiltakenefortsetter så lengedet kreves.Sykemeldteblir fulgt opp med
tilretteleggingog oppfølgingsplanersom forpliktet som IA-bedrift.
Driftsutgifter : 14 % over budsjettert så langt i år.
1. Driftsutgifteneer 14 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Sentraladministrasjonen
har det
størsteavviket,som skyldesutbetalingerog tilskudd som gjelder hele året.
2. Prognosener at det vil bli merforbruk av lønn og varekjøpsom følge av Korona-situasjonen
og smitteverntiltakenesom måtte settesi verk.
3. Det bør gjøresen revideringav budsjettet for å vurdere utgifter knyttet til Korona,men også
en ny vurderingav tje nestenivåsom er nødvendigfor å holde kommunensbudsjettramme.
Driftsinntekter: 12 % under budsjettert så langt i år.
1) Inntekteneer noe lavereenn budsjettert så langt i år. Dette har sammenhengmed
refusjonsinntektersom føres etterskuddsvis.Det er ikke fakturert barnehageog sfo for 1,5
måned,som utgjør nær 1 million kroner. Kraftinntekterhar 1 månedsetterslep.Ogsåi helse
– og omsorger det store refusjonsinntektersom kommer senerepå året.
2) Det forventesat målet for inntektene nås,etter hvert som refusjonsinntekterog
kraftinntekter kommer ajour.
Lønnsforbruk:36 %, som budsjettert pr. 1. tertial
1) Lønnsforbruket er omtrent som budsjettert så langt i år. Det er forutsatt at premieavviket
blir som budsjettert her. Det er merforbruk på kultur – og oppvekstetaten,mensde andre
etatene har lønnsutgiftersom budsjettert, eller noe mindre.
2) Det forventesat kultur – og oppvekstetaten,og trolig helse– og omsorgsetatenvil få et
merforbruk av lønn på grunn av sykemeldingerog korona- situasjonen som har ført til
merarbeid.
3) Regnskapetfølgesav avdelingsledereog etatslederesom rapporterer til rådmannen. Det
gjøreskritiske vurderingerav erstatningav stillinger gjennomansettelsesutvalg
et. Der det er
mulig vil stillinger holdesvakantei en periode.
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2. Økonomiskerammebetingelserog status
Korona-situasjonen,forbruk og konsekvenser:
Korona- situasjonenpåvirket Hol kommunefra 12.marsda kriseledelsenbesluttet å stengeskolerog
barnehagerallerededen 13.mars.Det ble ogsåbesluttet at skiheiser,hoteller og serveringssteder
måtte stenge.Kommunenopplevdei starten et innrykk av hytteturister som ble oppfordret til å ha
hjemmekontorog hjemmeskole.Blant Hol kommunesbefolkninghar det i første tert ial vært 49
smittede tilfeller, noe som på landsbasiser et veldighøyt antall i forhold til innbyggertallet.
Det er registrert utgifter på et eget prosjektnummerknyttet til Korona-pandemien.Pr. 30. april er
det bokført 4,8 mill. kr i utgifter, der nesten2,5 mill. kr er knyttet til lønn, merarbeidog overtid.
Inntekteneer redusertved bortfall av brukerbetalingfor barnehageog sfo på 1 mill. kr, samt
inntekter for kino og kulturarrangementberegnettil 265 000 kr. Kommunenhar mottatt ekstra
rammetilskuddpå 3,2 mill. kr, 450 000 kr i skjønnsmidlerog 685 000 kr i kompensasjonfor
inntektsfrafallf or barnehageog sfo. I tillegg må kommunenforvente redusert skatteinngangi
størrelsesorden6 mill. kr ut i fra prognosersom er utarbeidet fra KS.Netto resultatendringkan bli
omtrent 15 mill. kr som følgeav reduserteinntekter og økte utgifter, men det er noe tidlig å si dette
sikkert.
Covid19-pandemienhar medført et ekstrastort pressinnen helse– og omsorgsse
ktoren. Et
sykehjemble tidlig satt i karantene.Det ble ikke påvistsmitte hos beboere.Det ble opprettet
luftveisvakt, smitteavdeling,smittesporingsgruppeog utvidet smitteverngruppepå kort tid. Det var
stor mangelpå smittevernutstyr,annet utstyr, prøvetakingsutstyrog kapasitetenpå analyseav
prøver på covid 19 var i starten redusert.Påkort tid måtte det etableresnye prosedyrer,rutiner og
en del tjenester ble stanseteller redusert.Hol kommuneer stolt av hvordandyktigeog faglige
kompetenteansatte har stilt opp, organisertsegog gjort en formidabeljobb i en krevendetid. Etter
påskehar det vært et stort behov for informasjonog veiledningtil tjenester og virksomhetersom
skalstarte opp igjen. Det jobbesvidere med en mer langsiktigplanleggingfor å kunnevære
forberedt på nye smittetopper. Påkort tid ble det tatt i bruk teknologiskeløsninger,som digisos,
videokonsultasjoner,chatfunksjoninnen psykiskhelse,Nybymv. Frivilligsentalen,RødeKorsog
frivillige fikk på plasstilbud som hjemkjøringav mat og medisiner,ringevenn, utkjøring av
informasjon.
Skatteinngangpr. 30. april er 69,8 mill. kr, som er litt lavereenn på sammetid i 2019.Reduksjonen
er knyttet til inntekts – og formueskattsom vist i figuren. Likeveler skatteinngangenfor 1.tertial i
rute i forhold til det totale budsjetterte som er 184,8mill. kr i skatteinngangfor hele året.
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I forbindelsemed Koronasituasjonenhar KSvarsleten
nedgangi skatteinngangfor
kommunesektorenmed totalt 6 9 mrd. kr. Dette skyldes i
hovedsakredusertskatt på
inntekt fra lønn, trygd og næring.
For Hol kommunemedførerdisse
beregningeneanslagsvis6 mill. kr
i reduserteskatteinntekter.
Talleneer høystusikre.
I prognosemodellenutarbeidet av
KS,med basisi Revidert
nasjonalbuds
jett for 2020,er
skatteanslagetfor Hol kommunei
2020 nedjustert med 0,8 mill. kr.
Tallenefor mai vil kunnegi noe
mer informasjonom årets
skatteinngangda forskuddstrekkog forskuddsskatt(inntekts- /formuesskatt)har forfall denne
måneden.
Kilde:https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/kommuneokonomi/okonomiske
-korona-tap-ikommunesektoren/

Økonomisksosialhjelper omtrent på sammenivå pr. 30. april i 2020i forhold til sammeperiode i
2019.I første tertial 2020 er det utbetalt 641 523 kr i økonomisksosialhjelpog kr 285 401 i
økonomisksosialhjelptil flyktninger, mot totalt kr 870 841 kr i sammeperiode i 2019.KSanslår at
sosialhjelpsutgiftenekan øke,men det er stor usikkerhetknyttet til dette. Full kompensasjonfor
lønnsbortfallinntil 6 G i de første 20 dageneetter permittering har fram til nå dempet behovet for
sosialhjelp.
Det er budsjettert med 47 mill. kr i inntekter fra kraftrettighetene (andels– og konsesjonskraft).
Sikringsstrategien
gir god forutsigbarhetog det er forventningerom å oppnå årets budsjett.
Valutakursog forholdet mellom systempris/områdepriser variablersom kan påvirkeresultatet.
Kommunens lånegjeld var 482,8mill. kr ved utgangenav 2019, der Kleivinæringsparkinngikkmed
4,8 mill. kr. Av dette er 163 mill. kr selvfinansiertgjennomselvkostprinsippet(kommunalegebyrfor
vann og avløp),og startlån. Det er hittil betalt 3,1 mill. kr i låneavdragav budsjettert 21,7 mill. kr. De
fleste låneavdragblir betalt i andre halvdelav året.
Låneporteføljenbestårav totalt 13 lån til vann – og avløpsprosjekter,samt 11 lån til
investeringsformål.Av totalt 24 lån er 2 lån tatt opp i KLP-bankeni 2019med fastrente 1,96 % i tre år
og 22 lån er tatt opp i Kommunalbankeni periodenfra 2009til 2018til flytende rentesats.Det er
budsjettert med nær 60 mill. kr i nye låneopptaki 2020med vedtatt investeringsbudsjett.Det er
budsjettert med 22 mill. kr i avdrag,slik at lånegjeldakan øke til 521 mill. kr ved utgangenav året.
Dersomlånegjeldenøker til dette nivået vil avdragsutgifteneutgjøre om lag 25 mill. kr i 2021.Det
kan værebehovfor å revidereinvesteringsbudsjetteti 2020for om mulig å reduserelåneopptakog
avdragsutgiftene.
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Lånerenta er senketi løpet av 2020,og 7. mai kom det beskjedom at Norgesbank kutter
styringsrentatil 0 %. Kommunalbankens
gjeldenderente på flytende lån er 1,85 %, men vil i løpet av
mai vurdere et nytt kutt i den flytende renta. Det ble budsjettert med 2,4 % rente i 2020,det vil si 11
mill. kr i renteutgifter. Med rentekuttene kan renteutgiftene bli reduserti størrelsesorden4 mill. kr i
2020.
Bankinnskuddi Skuesparebankutgjør 153,2mill. kr ved utløpet av første tertial. I KLP-bankenstår
407 786 kr. Kleivi næringsparkhar 1 156 960 kr på konto i Skuesparebank.Rentetnedsettingpå
innskuddskontienekan reduserebudsjetterte inntekter i størrelsesorden1 mill. kr i 2020.
Det ble plassert10 mill. kr i henholdsvisobligasjonsfondog pengemarkedsfondgjennom Eika
kapitalforvaltninghøsten2019.Pr. 1. tertial er det ikke registrert tap på denneporteføljen, men
rentenivåeter rekordlavt i Norgeslik at rentepapirenemest sannsynligvil gi lav avkastningi den
kommendeperioden.
Lønns- og pri svekst.
Somfølge av betydeliglavereaktivitet i norskøkonomi,ventesdet at kostnadsveksteni 2020blir
lavere.Det innebærer innsparingerpå kommunaledriftsbudsjett. Veksteni lønnsutgifterblir lavere
og kommunaleinnkjøpmå antaså bli noe billigereenn budsjettert med.
I statsbudsjettetfor 2020er kommunesektoreni sine inntektsrammerkompensertfor en anslått
lønns- og prisvekstpå 3,1 prosent. I Revidertnasjonalbudsjettfor 2020 anslåslønns- og prisveksten
til 1,4 prosent. Det innebæreren anslått innsparingfor sektorenpå 9,1 milliarder kroner. For Hol
kommunekan det liggean til en budsjettmessiginnsparingpå anslagsvis4 mill. kr.
Vekst i frie inntekter.
Anslagenefor inntektsveksti kommunesektoreni 2020er oppdatert i forbindelsemed Revidert
nasjonalbudsjett2020.I de oppdaterte anslageneer det tatt hensyntil økte overføringerog
reduserteskatteinntekterog gebyrinntektersom følge av virusutbruddet.Det er ogsåtat t hensyntil
betydeligreduksjoni anslått lønns- og prisvekst.I følgeprognosemodellenfra KSfår Hol komme2,3
mill. kr mer i rammetilskuddog 0,8 mill. kr mindre i skatteinngang,dvs.økt veksti frie inntekter på
1,5 mill.kr.
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Økonomistatuspr. etat (fra VismaBI) pr. 30. april
Sentraladministrasjonen
:
Netto driftsforbruk: Ligger39 % over budsjett når man ser bort fra kraftomsetningog premieavvikpå
pensjon.Hovedgrunnentil det store forbruket er utbetalingersom gjelder hele året til Dennorske
kirke og løypetilskudd.Dersomdisseutbetalingenehaddevært periodisert,ville netto forbruk vært 6
% over det budsjetterte.
Lønnsforbruket: 35 % av årets budsjett, som er innenfor det budsjetterte pr. 1. tertial.
Sykefravær:4,9 % sykefraværhittil i år. Av dette er 3,9 % legemeldtsykefravær.

Kultur og oppvekst:
Netto driftsforbruk. Ligger25,6 % over budsjett. Etatenhar hatt stor grad av tapte inntekter i april
innenfor SFO- og barnehagetilbudet.Storekostnaderpå skoleskyssselv om skoleeleveneer hjemme.
Blir refundert dersomtransportørenfår statligemidler for å dekketapet. Tapteinntekter for kulturog oppvekstetatengrunnet Covid-19 er ved utgangenav april i underkantav 1.275.000,-.
Lønnsforbruk. Lønnsforbruk1. tertial liggerpå 38,53% - bør være på 36%.Det er stort fokus på bruk
av ressurser.Fraværskostnader
ligger på netto 3 490 000 hittil i år.
Nærvær. Hittil i år er sykefraværet6,6 %. Av dette er 5,42 % legemeldtsykefravær.Noe fravær
skyldesCovid-19, men det er ennå ikke tallfestet hvor stor andelav sykefraværetdette gjelder.Det
er likevellaveresykefraværi 2020enn på sammetid i 2019 i etaten.

Helseog omsorg:
Netto driftsforbruk er 9 % over budsjett (-5,2 mill. kr). Avviketer knyttet til lavereinntekter og
refusjonersom ikke ennåer regnskapsført,men som ventesutover året. Det er ogsåflere
refusjonsutgiftersom kommer på slutten av året. Det er kommet flere barn og ungesom trenger
avlastningstilbudog det vil ogsåbli endringeri kostnaderknyttet til ressurskrevendebrukere. Frem
til 30. april brukt kr 4,229mill som er knyttet til den ekstraordinæresituasjoneni forbindelsemed
korona. Kostnaderer knyttet til lønnsforbrukog innkjøpav utstyr.
Lønnsforbruker innenfor det budsjetterte ved utgangenav april. Det er brukt i kr 1,514mill til
vikarbyråpr 1. tertial. I t illeggvi det kommerefusjonsutgifterfor utlån av personellfra Geilomo
barnesykehus.Det vil kommelønnsutgifterknyttet til Korona-situasjonensom skalutbetalesi de
følgendemånedene. Det er vanskeligå gi en prognosepå de ekstraordinæreutgiftene og et
overforbruk i forbindelsekoronafremover. Dersomdet ikke blir nye smittetilfeller vil en fra juni
kunne ha en tilnærmet normal drift innen flere avdelinger. Endeltjenestetilbudvil væreredusert i
tiden fremover og nødvendigeforhåndsreglervil føre til at en del oppgaverikke blir gjennomførti
sammeomfang.
Sykefraværeter 8 % pr. 1. tertial. I sammeperiode i 2019 var sykefraværet10 %,mensi 2018var
den 9 %. Korona-situasjonenmed strengesmitteverntiltak kan ha forbedret fraværsstatistikken i
2020 ved at det mellom annet har vært færre med sesonginfluensa.
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Pågrunn av Korona-situasjonener flere bådelokaleog regionaleprosjekterog planlagtetiltak i
handlingsplanblitt utsatt.

Teknisketat:
Netto driftsforbruk: Ligger11,27%over budsjett. (- 1 392 000).
Budsjettkontroll for Teknisketat er krevendefordi inntekter og utgifter i stor grader knyttet til
innbetalingav gebyrerog betalingav halvårigeregningerfra IKS,beggepå semesterbasisog ikke
periodisert i budsjettet. «Overskridelse»er hovedsakeligmanglendeperiodiseringav inntekter på
gebyrer. Det har vært store merkostnaderpå drift av renseanleggog vannverkde første månedene
(ca.1,6 mill.) og dissevil bli periodisertover året.
Ubalansei selvkostregnskapetkan i noen grad kompenseresved bruk av fond, der dette ikke vil gi
store negativekonsekvenserfor gebyrnivået.
Pr. i dag ser det ut til at Teknisketat vil holde budsjettet for 2020.
Lønnsforbruk:34,3%er 1,7%under budsjett. Det er positivt med tanke på at det har vært en god del
ekstraarbeidog overtid bådei forbindelsemed brøyting,VA-reparasjonerog Korona-arbeider. Det
er sannsynligat lønnsutgifteri 2020vil holdesinnenfor budsjettet.
Sykefravær
:
7,15%Hittil i år. Men dette er knyttet til flere langtidssykemeldtei de 3 første mnd.
I april er sykefraværet5,3%og tendensener nedadgående,så det er forventet at fraværsprosenten
på årsbasisvil liggepå ca. 5%.
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Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak
Resultat/status 31.12.19
Ferdig
I rute
Ikke påbegynt
Forsinket

Stanset

3. Statusfor vedtatte tiltak i HØP2020-2023
Samfunnskvaliteter

Befolkningog bolig
MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

1
2

Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21 22

Utarbeideen helhetligboligstrategifor Hol kommune
Stikkord:regulerteboligområder,mangfoldi boligtilbud,
attraktivitet for nyetablerere,eldreboliger,boliger for
vanskeligstilte.
Prosjektoppfølgingav boplikten jfr. vedtakspunkt29 i HØP
2019.1
Utrede opphevelseav slektskapsunntaketetter
konsesjonsloven.
Arbeidefor å gjøre tomter i regulerteboligområder
2
tilgjengeligepå markedetfor boligsøkende.
Sørgefor at områderavsatttil bolig i arealplanblir regulert
enten gjennomprivat eller kommunalregulering.

X

Ansvar Status
1.tertial
I rute
P&U

X

P&U

I rute

P&U

I rute

P&U

Ikke
påbegynt

X

X
X

P&U

Ikke
påbegynt

Vurderetiltak som kan bidra til at menneskersom
oppholdersegmye i Hol kommunemelder flytting

X

X

P&U

Ikke
påbegynt

Initiere arbeid for å jobbe aktivt med tilflytting (hente
inspirasjonfra kommunersom har positiveerfaringer)

X

X

P&U

Ikke
påbegynt

X
X

X

23

Arbeidet er igangsatt og videreføres i 2020.
Videreføres fra 2019.

8

TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

Folkehelse
MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet
Kommunal folkehelsegruppe (FHG) ivaretar oppdraget om å ha oversikt over helsetilstanden
i befolkningen, prioritere tiltak for bedring av folkehelsen, evaluere tiltakene og formidle
relaterte saker til kommunale organ.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Videreføreregionalt prosjekt – inkluderendelæringsmiljø X
i barnehageog skole

21
X

22

23

Ansvar Status
1.tertial
I rute
KO

Etableregoderutiner for involveringved vurderingav
konsekvenserfor folkehelsei større plansaker

X

FHG/P
&U

I rute

Bidrai nasjonaltpilotprosjekt om målingav livskvalitet–
Hallingdal

X

FHG

I rute

VidereutvikleFrisklivog etablere FrisklivUng3

X

HO

I rute

Evaluerehandlingsplanfor stier og løyperog sti- og
løypefond.
Hol kommuneskalinngåi et tett regionaltsamarbeidom
psykologtjenesterder målet er å ansette3 psykologeri
Hallingdal.

X

P&U

I rute

X

HO

I rute

Evt. avvik/forsinkelser:
Livskvalitet i Hallingdal. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse. Resultatet vil brukes
i planarbeid.
Friskliv og Friskliv ung. Det er et pågående prosjekt i samarbeid med Friskliv, psykisk helse
og Frivilligsentralen om etablering av selvhjelpsgrupper.
Psykolog. Det er utarbeidet en rapport om psykologer i Hallingdal, der det er anbefalt å
samarbeide om 3 stillinger. Pt er det ansatt 1 psykolog som har midlertidig 60 % av stillingen
knyttet til Hallinghelse. Stillingene er lyst ut flere ganger.

3

Videreføres fra 2019.

9

TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

Kultur og frivillighet
MÅL: Et rikt kultur - og organisasjonsliv
mangfold, frivillighet og dugnadsånd

som kjennetegnes av bredde,

Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

Kulturminneplanfor Hol kommune

X

X

22

23

Ansvar

Status1.
tertial

KO
Forsinket

X

X

KO

I rute

Planleggeog gjennomførearealmessigetilpasningeri
X
biblioteklokalenepå hovedbiblioteket(eksternetilskudd)

X

KO

I rute

KO

I rute

KO

I rute

Innføre utlånsautomatved Hol folkebibliotek

Innføre styringssystemmed samarbeidsutvalgog
strukturert elev-og foreldreoppfølgingi Kulturskolen.

X

Fremmeforslagtil tiltak for å styrke kommunens
oppvekstmiljøog skapemøteplasserog arenaerfor barn
og unge,ref. vedtakspunkt32 og 33 i HØP2019.
Støtte kulturnæringsprosjektetRØTA

X

X

KO

I rute

Utvikle en tydeligereprofil med mål om økt kvalitet på
informasjonom kulturavdelingenstilbud og tjenester

X

KO

I rute

EvaluereFrivilligsentralen

X

Evalueringog vurderingav størrelseog fordeling på
tilskudd til kultur – og idrettsformål
Gjennomgangav kulturbyggi kommunen;aktiviteter og
potensialefor økt bruk av disse

X

Fellestjene
Forsinket
ster
KO
Ikke

X

påbegynt

X

KO

Ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:
Tiltaket evaluering Frivilligsentralen er forsinket på bakgrunn av permisjon og vikariat i lederstillingen.

Tiltaket «Kulturminneplan»er forsinket grunnet personellmangel.I tillegg er det utfordringer i
forhold til bistand fra eksternleverandør/konsulent.
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Natur, miljø og friluftsliv
Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel,
rekreasjon, næring og arbeid.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Kommunedelplanfor idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv

X

21

22

23

Ansvar

Status1.
tertial

KO
Forsinket
I rute

Kartleggingav kommunensfriluftslivsområder– nasjonalt X
prosjekt

P&U

Mulighetsstudie- alternativt kollektivtilbud for ungdom,
eldre m.m

X

P&U

Ikke
påbegynt

Utarbeideretningslinjerfor innkjøpmed krav om
klimasertifisering/-regnskap.

X

Fellestj.

Ferdig

Oppdaterekommunensviltkart

X

P&U

Prosjekt- videreutvikleSlåttahøl-området som
sentrumsnærtfrilufts- og aktivitetsområde.Sørgefor at
det blir ryddet siv.
Miljøsertifiseringav kommunalevirksomheter- best i
Hallingdali løpet av 2020

X

KO/P&U

Ikke
påbegynt
Ikke
påbegynt

X

PU

Gjennomgangav regler for båndtvangi Hol kommune

X

P&U

Ikke
påbegynt

Vurdereog foreslåtiltak for å rydde opp og hindre
gjengroingi Hol kommune

X

P&U

Ikke
påbegynt

Søkepå ENØK-tiltak i KLIMA-Sats,kommunenesENOVA
Sekommentarerunder.

X

P&U/ TE

I rute

I rute

Evt. avvik/forsinkelser:
Mulighetsstudie- alternativ kollektivtilbud. Hol kommune er med i prosjekt «Tettstedspakker»
og innhenter kunnskap fra lignende prosjekter i blant annet Midt Telemark kommune.
Viltkart. Vurderes som en del av kommunedelplan naturmiljø.
Båndtvang: Vurderes etter erfaringer på endring av regelverk i nabokommuner.

Kommunedelplanfor idrett, fysiskaktivitet og friluftsliv er levert fra KOtil P&Ufor
gjennomgangfør utsendingpå høring.
ENØK
-tiltak: Forutsetter stor del av egeninnsats.Strengekrav for å få støtte, f.eks. må en ha
etablerte ladepunktfør en får støtte til innkjøpav kommunaleel-biler. Fått støtte til noen
prosjekter,bl.a. energitiltakGeilohallen.
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Livsløp
Hol som oppvekstkommune
MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene
s ine gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

22

23

Utvikle uteområderved Geilobarne- og ungdomsskole

X

X

X

Ansvar Status1.
tertial
KO/TE

Prosjekteringav nytt barneskolebyggved Geilobarne-og
ungdomsskole,basishallog utvidelseav arealenetil NTG,ref.
HØP2019vedtakspunkt34.
Videreføre«foreldreskole»,(Digitaldømmekraft),utprøving
på flere klassetrinn.
Implementerenye rutiner for tilpassetopplæringog arbeide
for å få til et tolærersystemi sentralefag fra høsten2020.
Pilot/ utprøvingav Ipad som verktøyi tilpassetopplæringi
barnehageog skole
Fortsettearbeidet med regionaltprosjekt i Hallingdal;
inkluderendelæringsmiljøi barnehageog skole
Arbeidemed fagfornyingeni skolene,nye læreplanerfra
høsten2020
Tidliginnsats.Overgangbarnehage– skoleprosjektved Hol
og Hovet barnehagerog Hallingskarvetskole.
Følgeopp arbeidet med Mestringsfabrikkenpå Geilobarneog ungdomsskoleog videreutvikleden.
Følgeopp den nye leseplanenog implementereden. I tillegg
skalbarnehageog skolesamarbeideom lesing/leseprosjekt.
Vurdereredusertlese- og undervisningspliktfor
kontaktlærerefor å frigjøre tid til oppfølgingav elever.
Rekrutterekvalifisertpersonellfor å arbeidemed
barn/elevermed store hjelpebehov.Dissemå ogsåkunne gå
inn i koordinatorroller.

X

X

X

KO/TE

Forsinket
Forsinket

X

KO

I rute

X

KO

I rute

X

X

KO

Stanset

X

X

KO

I rute

X

X

KO

I rute

KO

I rute

KO

I rute

KO

I rute

KO

Stanset

KO

Stanset

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Evt. avvik/forsinkelser:
De tre tiltakene som er markert som «Stanset»ble ikke vedtatt med budsjettmidlerfor 2020. Det er
derfor ikke jobbet med dissetiltakene.

Prosjekteringav nytt barneskolebyggved Geilobarne- og ungdomsskole,basishallog
utvidelseav arealenetil NTGog uteområderavventeravsluttet planarbeid og realiseringav
infrastrukturtiltak både øst og vest for skole- og idrettsområdet.

12

TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

Hol som helse- og omsorgskommune
MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse
og velferd.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

22

ProsjektTryggoppvekst- Bedrekartlegging,koordineringog
tverrfagliginnsatsfor risikoutsattebarn – BTI.
Styrkingav tidlig innsats,spesieltmed fokus på gravideog
småbarnsforeldre.(Regionaltsamarbeidsprosjekt2019-2023)
Styrketilbud om foreldrestøttendetilbud /
foreldreveiledningog familieterapii «Familienshus».
Væreen aktiv aktør i Hallinghelseog regionalt samarbeidi
forhold til tjenesteinnovasjon,utviklingsprosjekt,
kompetanse,ressursdeling,oppfølgingav avtaler og andre
nødvendigesamhandlingstiltak:
Utvikle et helhetligog innovativt rehabiliteringstilbudsom
skalomfatte rehabiliteringi hjemmet, på korttidsavdelingog i
sykehus(statligeprosjektmidler).
Kartlegging,planlegging,implementeringog gjennomføring
av Levehele livet. St.meld15- kvalitetsreformfor eldre
(prosjekt2019-2023).
Revurdereog videreutvikleetatenshelhetligeplan for
utvikling av, og investeringi byggtil helse- og omsorgsformål
(omsorgsplasser,
sykehjemsplasser,
pasientbehandling,
personalbaser)på kort og langsikt,
Utvikle godeog sømløsehelse- og omsorgstjenestertil eldre
hjemmeboendeog beboerei heldøgnsomsorgsplasser
med
fokus på aktivitet, mestringav måltid og ernæring,og
kompetansehevingblant personalet
Utvikle legetjenestenog legevakti samsvarmed framtidige
lokalebehov,bl.a. ved å gjennomgåomfangog organisering
av tjenestenog regionalt samarbeidom legevakt..Etablere
rekruttering og utdanningsstillingergjennom Prosjekt
«Hallis»
Vurdereløsningerfor ressursutnyttelseog styrkingav
hjemmetjenestenmed fokus på egenmestring,gjennom
hverdagsrehabilitering
-, mestringog velferdsteknologi.
Opprette vikarpoolfor helse– og omsorgssektoren,med faste
stillinger,for å redusereeksternvikarbruk/overtid
Avsettesentrumsnærtarealfor tilrettelagte boliger for eldre,
a’la Haugstomta.Sepå muligheterfor samlokaliseringmed
andre brukergrupper
SertifisereGeilotunog Høgehaugsom Livsgledehjem

x

X

x

Ansvar Status1.
tertial
HO/KO
I rute

x

X

x

HO/KO

I rute

x

X

x

HO/KO

I rute

x

X

x

HO

I rute

x

X

HO

I rute

x

X

x

23

x

HO
Forsinket

x

HO
Forsinket

x

X

HO

I rute

HO
x

x

Ferdig

x
Stanset

HO
x

I rute

X
HO

x

Forsinket

X

X

X

X

HO/TE

ikke
påbegynt

HO

ikke
påbegynt

X

Evt. avvik/forsinkelser:
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I forbindelse med utbrudd av Korona /covid 19 ble alle det meste av prosjekt og
utviklingsarbeid redusert / satt på vent. Mye av personellet er blitt brukt for å ivareta
beredskap og gi nødvendige helse og omsorgstjenester.
Prosjekt Hallis som var et regionalt prosjekt er avsluttet på grunn av at det ikke var statlige
midler til å finansiere det videre. Det blir jobbet regionalt med at fastleger kan få tatt
allmennspesialisering i samarbeid med Hallingdal sjukestugu. En prøveordning med utvidet
legevaktsamarbeid mellom Hol og Ål er etablert.
Prosjekt innovativ rehabilitering ble avsluttet i 2019.Hallinghelse har fått overført noe
prosjektmidler til 2020.
En del av tiltakene må sees i sammenheng med kvalitetsreformen «leve hele livet». Det ble
startet et arbeid med kartlegging som var planlagt ferdig i mai 2020. Dette arbeidet blir noe
forsinket. Det blir jobbet med alternativ måte for å få innspill fra innbyggerne.

Arbeid og næringsutvikling
Eksisterendenæringer
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i
støttenæringer
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Prosjekt med oppfølgingav bruk av næringsbygg
turistbedrift i henholdtil prinsippsakvarme /kalde senger
Utvikle flere arenaerfor samarbeidmed næringsliveti
kommunen.
Hol kommuneskaltilby språk- og arbeidspraksisplasser
for flyktningerog andre fremmedspråklige
arbeidsinnvandrere.
Prioritere økonomiskstøtte til utviklingstiltakinnen
tradisjonelt landbruk,stølsdrift, tilleggsnæringerog Inn
på tunet /grønn omsorg.
Prioritere bruk av virkemidlerfor koordinert produksjon,
markedsføringog salgav lokalmat.
Utnytte økonomiskevirkemidlerfor å øke aktiviteten i
skogbruket.
Krevetydeligeog realistiskevisualiseringerav
utbyggingsområderi plandokumenter.
Leggetil rette for norskopplæringpå Geilofor
fremmedspråkarbeidereog flyktninger bosatt i
kommunen

Ansvar

Status1.
tertial

X

P&U

Ikke
påbegynt

X

P&U

I rute

HO/NAV

I rute

X

P&U

I rute

X

P&U

I rute

X

P&U

I rute

X

P&U

I rute

X

KO/Felles
tj.
(Frivilligse
ntralen)

X

21

X

22

X

23

Evt. avvik/forsinkelser:
Oppfølging varme/kalde senger: Samarbeider med Hemsedal kommune for å se på de
juridiske utfordringer med regelverket og oppfølging. Avventer svar fra KS.
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Norskopplæring på Geilo for fremmedspråkarbeidere og flyktninger er ikke iverksatt fra K/O,
da det ikke foreligger økonomi for å drifte dette. Tilbudet gis i form av samarbeid med
Læringssenteret Gol og Ål vaksenopplæring.

Ny næringsutviklingog innovasjon
MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids - og næ ringsliv,
med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Realisereindustriområdepå Vøllo

X4

Synliggjøretilgjengelige,regulerteområder avsatttil
næringsutviklingi Hol kommune.

X

Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlingeri bedriftene i
Hol. Vurderelærlingplassersom kriterium for
næringstilskuddtil bedrifter.

X

Kompetanseoppbygging
på innovasjoni egenorganisasjon. X

21

22

23

Ansvar
Rådmann

X

Status1.
tertial
I rute

P&U

I rute

P&U

Ikke
påbegynt

Rådmann
Forsinket

Gjennomgåog evaluerevirkningav utdelt, kommunalt
næringstilskudd

X

P&U

Ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Lærlingstillingervurderesinn ved evalueringav næringstilskudd.Evalueringskjer etter at
midler er utdelt i mai 2020.05.19
Kompetanseoppbygging
på innovasjoni egenorganisasjoner noe forsinket på grunn av
Koronasituasjonen.

4

Arbeidet er i gang og forventes sluttført i 2020.
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Infrastruktur
Samferdsel
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og inn ad i kommunen.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Etableringav avkjørslerog parkeringsplasser
til Geiloskole- X
og idrettsområdejf. HØP2019,K-sak90/18.
Detaljreguleringsplanfor skoleområdetpå Geiloref. HØP
X
2019.
Realiseringav trafikksikkerhetstiltakGeiloskoleog
X
samfunnshusi henholdtil vedtatt detaljreguleringsplanref.
HØP2019.
Reguleregang- og sykkelveiiht. Kommunedelplanfor
X
trafikksikkerhet.

21

22

X

23

Ansvar

Status
1. tertial

TE
Forsinket

I rute

TE/P&U
X

X

TE
Forsinket

P&U

Arbeidefor gjennomføringav sistefaseav prosjekt
knutepunkt på Geilo(Gangbrostasjon– Hegnavegen)
.

X

Gjennomføretiltak i reguleringsplanfor Geilosentrum,
trafikkavvikling

X

TE

Vurdereanskaffelseav transporttjenestersom ledd i
kommunedelplanfor trafikksikkerhet

X

Fellestje
nester

Ikke
påbegynt

TE
Forsinket

Prosjektutvikling parkeringGeilojordetmed ladestasjoner, X
toalett mmm.

X

X

TE

I rute

Forsinket
Ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:
Avkjørsler til skole- og idrettsområdet er ferdig prosjektert, men avventer ferdigstillelse av
grunnerverv og detaljplaner. Forventet oppstart H-2020.
Gangbro Geilo stasjon: - Forsinkelser grunnet manglende finansiering av hele tiltaket.
Arbeides med finansieringsavklaring og samarbeidsavtale mot Bane NOR.
Oppstart mulighetsstudie for Geilojordet er forsinket p.g.a. Korona, men igangsettes i mai.
Regulere gang- og sykkelvei: Vurderes i planstrategien.
Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i kommunedelplan for trafikksikkerhet
gjøres i samarbeid med Ål kommune via felles innkjøpskoordinator.
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Tekniskinfrastruktur
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

22

23

Ansvar

Status1.
tertial

Vann-, avløps- og renovasjonsanlegg
i forbindelse
med avkjørslertil Geiloskole– og idrettsområdejf.
HØP2019,K-sak90/18
Rehabiliteringog vedlikeholdav vann- og
avløpsnetteti Hol kommuneiht. hovedplaner.

X

X

X

X

X

X

TE

I rute

Rehabiliteringog vedlikeholdav det kommunale
veinettet samt gang- og sykkelstieriht. hovedplanfor
vegvedlikehold.

X

X

X

X

TE

I rute

TE
Forsinket

Prioriterte aktiviteter innen teknisk infrastruktur er også:
Sikreutbyggingav infrastruktur gjennomrekkefølgekravi reguleringsplaner.
Innarbeideog gjennomføreutbyggingsavtalerfor utbyggingav infrastruktur
Evt. avvik/forsinkelser:
VAR knyttet til P-143 er forsinket i påvente av ferdig planarbeid, prosjektering og
grunnerverv, jfr. tidligere punkt.

Samfunnssikkerhet
og beredskap
MÅL: Et trygt og beredt samfunn
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20 21 22 23 Ansvar

Prosjektereberedskapssenter,
ref. K-sak43/19

X

Kartleggingav rasfaremed grunnlagi aktsomhetskart5

X

Risiko– og sårbarhetsanalyse
(ROS
-analyse)

X

Staus1.
tertial

TE/
Beredskaps
- Forsinket
rådgiver
I rute
P&U/
Beredskaps
rådgiver
Beredskaps
rådgiver

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhetog beredskaper også:
Oppfølgingav ROS
-analysen,vedtatt 31.10.18når det gjelder
Kriseplanerog sektorplanerfor beredskap
Tettere regionaltplansamarbeidfor beredskap
Lokaleøvelser– tilpassetbehovog prioritet
Sektorviskompetansehevinginnen beredskap
5

Videreføres fra 2019 siden det er behov for kartlegging flere steder i kommunen.
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Forebyggendearbeid og tiltak – tilpassetklimautfordringene
Påseat Hol kommuneer riktig dimensjonertfor å håndtere uønskedehendelser
Evt. avvik/forsinkelser:
Beredskapssenter: Prosjektering er forsinket grunnet avklaringer i planprosessen. Vil
forhåpentligvis starte prosjektering H-2020.
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