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1. Statusfor sykefravær
Sykefraværetpr. 2. tertial er 6,4 %.I sammeperiode i 2019var sykefraværet7,7%.Koronasituasjonenmedstrengesmitteverntiltakkanhabidratt til å reduseresykefraværetbådei
skole/barnehagesektoren
ogi helse– og omsorgssektoren.
Det kanforventesat sykefraværetblir noe laverei 2020enn i 2019på grunnav smitteverntiltakene.
Avdet totale sykefraværeter 5,4%langtidsfravær(sykemeldinger),
denneandelener ogsålavere
enn i 2019.
Smitteverntiltakenefortsettersålengedet kreves.Sykemeldteblir fulgt opp med tilretteleggingog
oppfølgingsplanersomforpliktet somIA-bedrift.
Sentraladministrasjonen
: 4,3 %sykefraværpr. 2. tertial . Av dette er 3,5 %legemeldtsykefravær.
Kultur og oppvekst: 5,9 % sykefraværpr. 2. tertial . Avdette er 4,92%legemeldtsykefravær.Noe
fraværskyldesCovid-19,men det er ennåikke tallfestet hvorstor andelavsykefraværetdette
gjelder.Det er likevel laveresykefraværi 2020enn på sammetid i 2019.Siste12månedervar
sykefraværet6,07%.
Helseog omsorg: 7,3 % sykefraværpr. 2.tertial . I sammeperiode i 2019var sykefraværet9,7 %,
mensi 2018var den 7,9 %.Korona-situasjonenmedstrengesmitteverntiltakkanhaforbedret
fraværsstatistikkeni 2020ved at det mellom annetharvært færre med sesonginfluensa.
Samtidig
har det vært personellsomharhatt fraværpå grunnavkarantene.
Teknisketat: 6,2 % sykefraværpr. 2. tertial . Etteren periode med kraftig økningi mars-april,har
sykefraværetharen sværtgunstigutvikling,med2%i juni, 1,6%i juli og 4,1%i august.Det er
forventet en liten økningutoverhøsten,men det er håpom at samletfraværsprosentfor 2020kan
liggepårundt 5%

2. Økonomiskerammebetingelserog status
Hovedformåletmed dennetertialrapportener å få fram budskapetom de småmargineneHol
kommuneharfor å opprettholde dagenstjenestenivåpået fortsatt høytnivåog hvor sårbar
kommunener når det oppstårslike kritiskesamfunnsmessige
forhold somi år.Utfordringener å
t ilpassekommunensressurs- ogorganisasjonsmessige
forhold innenforstadigtrangererammevilkår.
Dette er utfordringer kommunenharstått overfor i alle år og gjelderbådepersonell- og
økonomiressurser.
Målsettingeneom positivt netto driftsresultatfor å styrkedisposisjonsfond,
reduserelånegjelden ogi tillegg harom for å finansiereinvesteringerfra driften, er det små
muligheterfor å oppnåom det ikke tasomfattendegrepfor å reduserekostnadsnivået.
Dennesituasjonenvil antageligvisvedvare2-3 år fram i tid og det er viktig å ta høydefor dette i det
pågåendearbeidetmedhandlingsprogram
ogøkonomiplan2021-2024.Godplanleggingogtid til
gjennomføringmåtil. Detkrevertid for å få god effekt ut avslike omfattendetiltak ogdette er en
nødvendigprosessi de årligerulleringeravhandlingsprogramogøkonomiplanfor Holkommune
framover.
Påinntektssidener det realistiskå vente mindreinntekteri et omfangpå10-15 mill. kr. Dette gjelder
spesielt påskattogkraftrettighetene.Kraftrettigheteneer i all hovedsaksikret,men unormaltstore
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kapasitetsbegrensninger
i kraftoverføringenmellomSørNorgeogSørSverige,begrunneti en
kombinasjonavfeil ogforlengetvedlikehold,harført til storeo mrådeprisforskjellerogdette gårdet
ikke anå prissikresegmot pr. i dag.
Påutgiftssidenskaperkoronasituasjonen
storusikkerhetmedkoronarelatertemerkostnaderi et
omfangpå 18,6mill. kr. Dette er bådedirekte ogindirekte merkostnaderberegnetut året somble
rapportert til fylkesmannen22.09.2020.Fylkesmannenbrukerdette somgrunnlagfor å beregne
tilskudd dekningavmerkostnadene.Det er ingenforhåpningerom å få dekketalle merkostnadene.
Administrasjonenharjobbet bevisstmed kostnadsbesparende
tiltak, oggir tilbakemeldingom at det
undernormaleforhold kunnevært muligå tilpassekostnadeneinnenforbudsjettetved åretsslutt.
Med et lite forbehold vedrørendelønnsutgiftene.
Det råderstor usikkerhetom regnskapsresultatet
for Holkommunei 2020,men det kan spekuleresi
et versttenkeligscenariopåmer enn 20 mill. kr, eller i bestefall mindreenn 10mill. kr. Det kan
heller ikke utelukkesat det gåratskilligbedreenn utgangspunktet i 2.tertial skulletilsi!

Budsjettrammen2020for Holkommune er
på totalt 643,0mill. kr. Vedutgangenav 2.
tertial utgjordede bokførte inntekter61,9%
av totalrammeni 2020mot 61,5%av
totalrammeni 2019. Bokførteutgifter
utgjorde60,7%av totalrammeni 2020mot 61,8% av totalrammeni 2019.Totalrammeni 2019var
på 619,8mill. kr.
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Overføringsinntekter2020er
budsjettert med 367,0mill. kr.
og bestårav overføringerfra
stat, kommunerog andre,
eiendomsskatt,
konsesjonsavgifter,
rammetilskudd,skattpåinntekt
og formue samt
naturressursskatt
. Vedutgangen
av 2. tertial var det innkommet
261,4mill. kr.
Overføringerfra stat,
kommunerog andreer
budsjettert med 6,6mill. kr i
2020 og ved utgangenav2.
tertial vardet bokført 3,6mill. kr.
Eiendomsskatter budsjettert med 62,6mill. kr i 2020og bokført 63,6, dvs.merinntekt 1,0mill. kr.
Konsesjonsavgifter
er budsjettert med18,0mill. kr i 2020og disseavgifteneinnbetalesi desember
måned.
Rammetilskuddet t.o.m. 2.
tertial 2020er 12,3mill. kr
høyere enn på samme
tidspunkti 2019.Koronamidler
på til sammen4,4mill. kr er
inkludert i rammetilskuddet.
Midlene bestårav
skjønnsmidlerpå0,5 mill. kr,
ekstraordinærtrammetilskudd
på 3,2 mill. kr og
barnehage/SFOmed 0,7mill.
kr.
Hol kommunelå ved utgangen
av 2.tertial 143,1 % av
skatteinngangen målt i forhold til landsgjennomsnittet
pr. innbygger.Forhver skattekroneover
landsgjennomsnittetmå60 øreinnbetalesfellesskapet,40ørebeholderkommunenselv.Ved
utgangenav2. tertial lå bidragetpå 23,2 mill. kr.
I budsjettforventningene2020, basertpå Statsbudsjett2020,liggerrammetilskuddetpå 95,0mill. kr
og innbetalingentil fellesskapet(inntektsutjevningen)
på25,8mill. kr, dvs.en prosentandelpå128,1
%.I 2019,med en skatteinngangpå 199,0mill. kr, rammetilskuddpå81,0mill. kr og en prosentandel
på 139,4%,ble bidragettil fellesskapet35,5mill. kr.
Oppdatertprognosemodellfra KSmed basisi Revidertnasjonalbudsjett2020og
Kommuneproposisjonen
2021,anslårskatteinngangen2020til 184,1mill. kr, rammetilskudd2020til
97,2mill. kr, en prosentandelpr. innbyggersomandelavlandsgjennomsnittettil 132,2% og bidrag
til fellesskapettil 28,5mill. kr.
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Skatteinngangen(inklusiv
naturressursskatt)har sålangt
vært god og ligger, påtrossav
koronasituasjonenogdystre
spådommerpåvårparten,
nivåmessiglikt med
skatteinngangenpåsamme
tidspunkti 2019.Økonomien
og optimismeni Norgetok seg
raskereopp enn forventet
gjennomsommeren,men
situasjonener igjen blitt svært
usikker pågrunnav
epidemiensbølge2 somnå er i
ferd med å eskalere.
Skatteinngangen
i 3. tertial må væreom lag 62 mill. kr for å nå åretsbudsjett på184,9mill. kr.
Septemberognovemberer 2 av åretssiste4 månedersomhar stor betydningogi 2019 utgjorde
skatteinngangenher til sammen76mill. kr. Skatteinngangen
i november2019var ekstraordinær
med46,3mill. kr. I septemberognovember2018var skatteinngangensamletpå62,3mill. kr hvorav
33,3mill. kr i november.
Det er forhåpningerom et relativt braskatteoppgjøri september,men usikkerhetener destostørre
for november.
Refusjonsinntekter2020er
budsjettert med 68,7mill.
kr og bestårav refusjon fra
stat, kommuneogandre,
kompensasjonfor
merverdiavgiftog
sykelønns/fødselspermisjonsrefusjon.
Vedutgangenav2. tertial
var det innkommet31,5
mill. kr.
Refusjonerfra stat,
kommunerog andreer
budsjettert med 16,9mill.
kr i 2020.Vedutgangenav2. tertial var det bokført 14,8mill. kr. Det er forventningerom å nå
budsjett i løpet av året.
Kompensasjonfor merverdiavgifter budsjettert med 8,1mill. kr og bokført med 7,0 mill. kr ved
utgangenav2. tertial. Dennerefusjonenmotsvaresavutgifter «Merverdiavgiftsomgir rett til
merverdiavgiftskompensasjon.
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Sykelønns/fødselspermisjonrefusjoner
er budsjettert med 8,8mill.
kr i 2020og ved utgangenav
2. tertial var det bokført 7,8
mill. kr. Det er hvert år i
perioden2015-2019,
regnskapsmer enn de årlige
budsjett.

Salgsinntekter2020 er
budsjettert med 90,3mill. kr
og bestårav brukerbetalinger
f or kommunaletjenester,
annetsalgav varer og
tjenester, husleieinntekter,
avgiftspliktigegebyrer,annet
avgiftspliktigsalgavvarer og
tje nester.Vedutgangenav2.
tertial vardet innkommet
68,0mill. kr.
Brukerbetalingerer
budsjettert med 14,8mill. kr
og bokført med8,0 mill. kr
ved utgangenav2. tertial.
Kultur- oppvekstetatenhartapte inntekter påom lag1,4 mill. kr i forbindelsemed Covid-19,spesielt
innenfor SFO- ogbarnehagetilbudet.Koronakompensasjon
på0,7mill. kr gjennomrammetilskuddet.
Annet salgav varer og tjenester, eksklusivinntekterfra kraftretti ghetene,er budsjettert med 9,0
mill. kr og bokført med 5,0 mill. kr ved utgangenav2. tertial.
Husleieinntekterer budsjettert med 13,1mill. kr i 2020og bokført med 8,1mill. kr ved utgangenav
2. tertial.
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Avgiftspliktigegebyrer,
kommunaleårsgebyrog
tilknytningsgebyr,er
budsjettert med 50,5mill. kr i
2020.Vedutgangenav2.
tertial er det bokført 44,9mill.
kr. Det liggeran til en
budsjettmessiginntektssvikt
på om lag5 mill. kr. Brukav
selvkostfondskaldekkeårlige
svingningerog for 2020er det
budsjettert med 4 mill. kr.
Pr. i dagser det ut til at
Teknisketat melder om en
inntektssviktfor 2020på
selvkostvann/avløp,p.g.a.kraftigredusertaktivitet/forbruk somantageligviskantilskriveskoronaog
sviktendeturisme/hyttefolk.
Annet avgiftspliktigsalgav varer og tjenester, eksklusivsalgkraftinntekter,er budsjettertmed 2,9
mill. kr og bokført med2,0 mill. kr ved utgangenav2.tertial.
Unormaltstore
kapasitetsbegrensninger
i
kraftoverføringenmellomSør
Norgeog SørSverige,
begrunneti en kombinasjon
av feil og forlenget
vedlikehold,harført til
store
områdeprisforskjeller.
Hol kommunehar
prissikretmajoriteten
av sine
kraftrettigheter for
2020,men dette er
sværtunormale
Endringer i regnskapsprinsipp har ført til «oppblåsing» av inntektene spesielt
forhold det ikke gåran
i 2017 og 2018. Regnskap t.o.m. 3. tertial kan for sammenligningens skyld
å sikresegmot pr. i
nedjusteres fra 41,4 til 32,2 mill. kr i 2017 og fra 76, 1 til 28,5 mill. kr i 2018.
dag.Holkommunehar
budsjettert
kraftinntekter på47
mill. kr for 2020,men må ta høydefor et inntektstap i størrelsesorden10mill. kr.
Kraftinntekterfra ØrterenkraftverkKFogUstekveikjakraftverkDAkommeri tillegg til inntektenefra
kraftrettighetene.Framtil 2020lå dissekraftinntekteneunderoverføringsutgifterogfra 2020ligger
de somutbytte. Budsjett2020er på 3,0 mill. kr somforventesoppnådd.

Finansinntekter2020er budsjettert med 69,9mill. kr og det er bokført 16,7mill. kr. Vedutgangen
av 2. tertial.
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Renteinntekterer budsjettert med4,1mill. kr og det er bokført 4,3mill. kr ved utgangenav 2.
tertial. Foreløpigemerinntekterpå0,2mill.kr.
Utbytte er budsjettert med 6,2mill. kr og er bokført med 7,8mill. kr ved utgangenav 2. tertial.
Foreløpigemerinntekterpå1,6mill. kr. UstekveikjaEnergiASutbetalte 5 mill. kr i utbytte, dvs,2 mill.
kr mer enn budsjettert.
Det er i 2020budsjettert med et forbruk på0,3 mill. kr til ubundnedriftsfond (disposisjonsfond)
og
det er bokført 1,1 mill. kr ved utløpet av2. tertial. Forbrukavbundnedriftsfond er budsjettert med
24,1mill. kr i 2020og bokført med 3,4 mill. kr ved utgangenav2. tertial. Deregnskapsmessige
føringeneskjeri hovedsakved regnskapsårets
slutt.
Lønnsutgifterinkl.sosiale
utgifter 2020er budsjettert
med357,9mill. kr og bokført
med237,3mill. kr. Dette utgjør
66,3% av budsjett.
Målsettingener 64%og den
oppnåsdersompremieavvik
etc.,som bokføresi 3. tertial
holdesutenfor. Årets
lønnsoppgjørble noe lavere
enn budsjettert ogmed et
senereinnslagspunktsåvil
dette, sammen medredusert
arbeidsgiveravgifti 3. termin på
2,5 mill. kr (koronatiltak),
kunnebedreforholdet mellomregnskapogbudsjett ved åretsslutt. Defleste etater liggerunder
målsettingenpå64 %bortsett fra kultur- ogoppvekstetatenhvorforbruketer 65,7 %.
Helse- ogomsorgsetatenhar et forbruk på 64,4%.Etatenmelder om merforbrukpr. 2. tertial på 3,7
mill. kr inkludert overtidpå 4,9mill. kr. Det er brukt i kr ca. 4,9mill . til vikarbyråpr. 2. tertial. I tillegg
er det refusjonfor utleie avpersonellfra Geilomosomer knyttet til prosjekt390på ca.1,1 mill . Det
er vanskeligå gi en prognosepåde ekstraordinæreutgifteneoget overforbruki forbindelsekorona
fremover. Legetjenestenharhatt økt aktivitet medbådesmittevernsarbeidogluf tveisvakt.Endel
tjenestetilbudvil værereduserti tiden fremoverognødvendigeforhåndsreglervil føre til at en del
oppgaverikke blir gjennomførti sammeomfang.
Teknisketat har et lønnsforbrukpå 61,1%,2,9%underbudsjettprognose.Deter positivt med tanke
på at det har vært en god del ekstraarbeidogovertid bådei forbindelseVA- ogKorona-arbeider.Det
er sannsynligat lønnsutgifteri 2020vil holdesinnenforbudsjettet.
Sentraladministrasjonen
haret lønnsforbrukpå62,0% og regnermed å holde seginnenfor
budsjettrammen.
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Utgifter eksklusivlønn og
sosialeutgifter samt
finansutgiftermv. 2020er
budsjettert med 191,6mill. kr.
Vedutgangenav2. kvartaler
det bokført 134,1mill. kr.
Fremtil 31. august er det
regnskapsførtkr 8,0mill . på
prosjekt390innen helseog
omsorg.I tilleggerdet en del
ekstrakostnadersomer
knyttet til den ekstraordinære
situasjoneni forbindelsemed
korona, somikke er
regnskapsførtpåprosjektet. Enstor del av kostnadenfor 2.tertial kommerfra den ekstraordinære
situasjonensomHolkommunehaddei 1. tertial. Utgifter somhørertil 2. tertial ogfremover er i
hovedsakknyttet til smittevern,luftveisvakt,smittesporingogsmittevernutstyr.Det er opparbeidet
et tilfredsstillendelagermed smittevernutstyr.Det er inngåttregionalsamarbeidsavtale
om
smittevernavdeling.Det blir ogsåjobbet med interkommunalintensjonsavtaleom smittesporingog
det er underanskaffelseinnkjøpavsmittesporingsp
rogram.
Endel av lavterskelaktivitetstilbudharvært reduserti perioden.Det sammegjeldernoe reduksjoni
avlastningstilbud.Endel avhar fått individuell tilbud.
Hallingdalbarnevernforventerat kostnadertil spesieltplasseringavbarn blir lavere enn budsjettert
(ca.2 mill. kr).
Flerelokaleog regionaleprosjekterog planlagtetiltak i handlingsplaner blitt forsinketpågrunnav
utbrudd av Covid19.
Det er kommetflere barnog ungesom trengeravlastningstilbudogdet vil ogsåbli endrin geri
kostnader. Hjemmetjenestenharflere brukeremed økt hjelpebehov.Det er endringeri utgifter og
refusjonsinntekterfor ressurskrevende
brukere.
Det har vært en redusertbruk av intermediæreplasserved Hallingdalsjukestugu.Det harogsåi det
samme tidsrommetvært tilstrekkeligmed sykehjemsplasser
.
Økonomisksosialhjelper noe lavereenn sammenivåi fjor. NAVHallingdalharjobbet medå få på
plassrutiner ogmangehar fått hjelp med økonomiskgjeldsrådgivning
. Det harvært noe høyere
utbetaling avøkonomisksosialhjelptil flyktninger.
Det har vært storemerkostnaderpådrift avrenseanleggogvannverkhittil i 2020,(ca.1,6mill.)
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Finansutgifter2020er
budsjettert med 93,5mill. kr
og det er bokført 18,7mill. kr
ved utgangenav2. tertial.
Renteutgifterer budsjettert
med11,1mill. kr i 2020og
bokført med 5,3 mill. kr ved
utgangenav2.tertial. Norges
bankholder fortsatt
styringsrentenpå0 % og
leggeropp til å holde «nullen»
et par år fram i tid. Dette vil
føre til budsjettmessige
innsparingeri 2020.
Endringer i regnskapsprinsipp har ført til «oppblåsing» av inntektene

Låneavdrager budsjettert med spesielt i 2017 og 2018. Regnskap t.o.m. 3. tertial kan for
sammenligningens skyld n edjusteres fra 122,7 til 113,5 mill. kr i 2017 og fra
21,7mill. kr i 2020og det er
138,3 til 90,7 mill. kr i 2018.
bokført 11,7mill. kr. ved
utgangenav2. tertial. I tillegg
kommeravdragpå Husbanklåni in vesteringersomharbudsjett på1,8mill. kr og bokført med 1,0
mill. kr. Ekstraordinærtavdragpålån vedrørendeKleiviNæringsparker bokført i
investeringsregnskapet
med 1,2mill. kr ved utgangenav 2. tertial. Det er foreløpigikke tatt opp nye
lån i 2020 og dette vil føre til budsjettmessigeinnsparingerfor avdragene.
Det er i 2020budsjettert med en avsetningpå4,8mill. kr til ubundne drift sfond(disposisjonsfond).
Avsetningtil bundnedriftsfonder budsjettertmed 19,1mill. kr i 2020og bokført med 1,3 mill. kr ved
utgangenav2. tertial. Deregnskapsmessige
føringeneskjeri hovedsakved regnskapsårets
slutt.
Kommunenslånegjeldvar482,8mill. kr ved utgangenav2019, der Kleivi næringsparkinngikkmed
4,8 mill. kr. Avdette er 163 mill. kr selvfinansiertgjennomselvkostprinsippet
(kommunalegebyrfor
vannog avløp),ogstartlån.
Låneporteføljenbeståravtotalt 13 lån til vann – og avløpsprosjekter,samt11 lån til
investeringsformål.Av totalt 24lån er 2 lån tatt opp i KLP-bankeni 2019medfastrente1,96% i tre år
og 22 lån er tatt opp i Kommunalbanken
i periodenfra 2009til 2018til flytende rentesats.Det er
budsjettert med nær60mill. kr i nye låneopptaki 2020medvedtatt investeringsbudsjett.
Deter
budsjettert med 22mill. kr i avdrag,slik at lånegjeldakanøketil 521mill. kr vedutgangenavåret.
Dersomlånegjeldenøkertil dette nivåetvil avdragsutgiftene
utgjøreom lag25mill. kr i 2021.Det er
ikke ta opp nye lån ved utgangenav 2.tertial.
Lånerente. Norgesbankholder styringsrentapå0 %og antyderat dette kanvedvare2-3 år.
Kommunalbankens
gjeldenderente på flytendelån er 1,12%.Det ble budsjettert med2,4%rente i
2020,det vil si 11 mill. kr i renteutgifter. Med rentekuttenekanrenteutgiftenebli betraktelig
reduserti 2020.
Bankinnskuddi Skuesparebankutgjør124,6mill. kr ved utløpet avførstetertial. I KLP-bankenstår
0,4 mill. kr. Kleivinæringsparkhar 1,1mill. kr på konto i Skuesparebank.
Det ble plassert10 mill. kr i henholdsvisobligasjonsfondogpengemarkedsfondgjennomEika
kapitalforvaltninghøsten2019.Pr.2. tertial er det ikke registrerttap på denneporteføljen,men
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rentenivåeter rekordlavti Norgeslik at rentepapirenemestsannsynligvil gi lav avkastningi den
kommendeperioden.
Disposisjonsfondet
varpå 51,0mill. kr ved utgangenav2019og var underkantav9%målt i forhold
til kommunensbrutto driftsinntekter.Vedutgangenav2. tertial vardet bokført 49,9mill. kr på
fondet. Det er budsjettert meden netto avsetningpå4,5mill. kr, menblir det et regnskapsmessig
merforbruki 2020såmå denneavsetningenslettes.
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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 helhetlig boligstrategifor Holkommune
Stikkord:regulerte boligområder,mangfoldi boligtilbud,
attraktivitet for nyetablerere,eldreboliger,boligerfor
vanskeligstilte.
Prosjektoppfølgingavbopliktenjfr. vedtakspunkt29i HØP
2019.1
Utredeopphevelseavslektskapsunntaket
etter
konsesjonsloven.
Arbeidefor å gjøretomter i regulerte boligområder
2
tilgjengeligepåmarkedetfor boligsøkende.
Sørgefor at områderavsatttil bolig i arealplanblir regulert
enten gjennomprivat eller kommunalregulering.

X

Ansvar Status
2.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 somkanbidratil at menneskersom
oppholdersegmye i Holkommunemelderflytting

X

X

P&U

Ikke
påbegynt

Initiere arbeidfor å jobbe aktivt medtilflytting (hente
inspirasjonfra kommunersomharpositive erfaringer)

X

X

P&U

Ikke
påbegynt

X
X

X

23

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

Videreføreregionaltprosjekt– inkluderendelæringsmiljø X
i barnehageogskole

21
X

22

23

Ansvar Status
2.tertial
I rute
KO

Etableregoderutiner for involveringved vurderingav
konsekvenserfor folkehelsei størreplansaker

X

FHG/P Ferdig
&U

Bidrai nasjonaltpilotprosjektom målingavlivskvalitet–
Hallingdal

X

FHG

I rute

VidereutvikleFrisklivogetablereFrisklivUng3

X

HO

I rute

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

X

P&U

X

HO

Ferdig
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 og «sterk og stødig». Det er
utfordrende å få etablert / rekruttert til Friskliv ung. Det er foreløpig konkludert med at de
som er i målgruppen har et behov for et individuelt tilbud innenfor det ordinære helse og
omsorgstilbudet.
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.
Det r satt i gang et arbeid med å revidere folkehelseplanen.

3

Videreføres fra 2019.
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Kultur og frivillighet
MÅL: Et rikt kultur - og organisasjonsliv
mangfold, frivillighet og dugnadsånd

som kjennetegnes av bredde,

Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

Kulturminneplanfor Holkommune

X

X

22

23

Ansvar

Status2.
tertial

KO
Forsinket

X

X

KO

I rute

Planleggeoggjennomførearealmessige
tilpasningeri
X
biblioteklokalenepåhovedbiblioteket(eksternetilskudd)

X

KO

I rute

KO

I rute

KO

I rute

X

KO

Stanset
I rute

Innføreutlånsautomatved Holfolkebibliotek

Innførestyringssystemmed samarbeidsutvalg
og
strukturert elev-ogforeldreoppfølgingi Kulturskolen.

X

Fremmeforslagtil tiltak for å styrkekommunens
oppvekstmiljøog skapemøteplasserogarenaerfor barn
og unge,ref. vedtakspunkt32og 33 i HØP2019.
Støttekulturnæringsprosjektet
RØTA(røtterkulturopplevelserogtilretteleggingavdem)
Utvikleen tydeligereprofil med mål om økt kvalitet på
informasjonom kulturavdelingenstilbud og tjenester

X

X

KO

EvaluereFrivilligsentralen

X

Fellestjene Ferdig
oktober ster

Evalueringogvurderingavstørrelseogfordelingpå
tilskudd til kultur – og idrettsformål
Gjennomgangavkulturbyggi kommunen;aktiviteterog
potensialefor økt brukav disse

X

KO

Ikke
påbegynt

X

TE

Ikke
påbegynt

X

20

Evt. avvik/forsinkelser:
Tiltaket«Kulturminneplan»er forsinketgrunnetutfordringmed eksternsamarbeidspartner
. Målet
er at planenbørferdigstillesi løpet avvåren2021.
TiltaketRØTAtermineres.Kvalitetenpåprosjektersomer gjennomførter sværtgod.Men – det er
vanskeligmedfinansiering.
Evalueringogvurderingavstørrelseogfordelingpåtilskudd til kultur-ogidrettsformåler holdt igjeni
påventeavnedsattutvalg.Vi stiller spørsmåltil utvalgetbl.a.om dette temaet.
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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 ogfriluftsliv

X

21

22

23

Ansvar

Status2.
tertial

KO
Forsinket
I rute

Kartleggingavkommunensfriluftslivsområder– nasjonalt X
prosjekt

P&U

Mulighetsstudie- alternativtkollektivtilbudfor ungdom,
eldre m.m

X

P&U

Utarbeideretningslinjerfor innkjøpmed kravom
klimasertifisering/-regnskap.

X

Fellestj.

Ferdig

Oppdaterekommunensviltkart

X

P&U

Prosjekt- videreutvikleSlåttahøl-områdetsom
sentrumsnærtfrilufts - ogaktivitetsområde.Sørgefor at
det blir ryddet siv.
Miljøsertifiseringavkommunalevirksomheter- besti
Hallingdali løpet av2020

X

KO/P&U

Ikke
påbegynt
Ikke
påbegynt

X

PU

Gjennomgangavreglerfor båndtvangi Hol kommune

X

P&U

Ikke
påbegynt

Vurdereogforeslåtiltak for å ryddeopp og hindre
gjengroingi Holkommune

X

P&U

Ikke
påbegynt

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

X

P&U/ TE

I rute

I rute

I rute

Evt. avvik/forsinkelser:
Mulighetsstudie- alternativ kollektivtilbud. Hol kommune er med i prosjekt «Tettstedspakker»
og i SINTEF prosjektet «Mobilitet som verktøy for bærekraftig distriktsutvikling». Gjennom
prosjektet vil kommunen involvere lokale aktører og bruke SINTEF som FoU-partner i en
langsiktig strategi for å løse fremtidens mobilitetsutfordringerpå en bærekraftig og
utviklingsorientertmåte. Dette er et treårig prosjekt.
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.
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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. energitiltak Geilohallen.

Livsløp
Hol som oppvekstkommune
MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene
si ne gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

22

23

Utvikleuteområderved Geilobarne- ogungdomsskole

X

X

X

Ansvar Status2.
tertial
TE

Prosjekteringavnytt barneskolebygg
ved Geilobarne- og
ungdomsskole,basishallogutvidelseavarealenetil NTG,ref.
HØP2019vedtakspunkt34.
Videreføre«foreldreskole»,(Digitaldømmekraft),utprøving
på flere klassetrinn.
Implementerenye rutiner for tilpassetopplæringogarbeide
for å få til et tolærersystemi sentralefagfra høsten2020.
Pilot/ utprøvingavIpadsomverktøyi tilpassetopplæringi
barnehageogskole
Fortsettearbeidetmed regionaltprosjekti Hallingdal;
inkluderendelæringsmiljøi barnehageogskole
Arbeidemedfagfornyingeni skolene,nye læreplanerfra
høsten2020
Tidliginnsats.Overgangbarnehage– skoleprosjektved Hol
og HovetbarnehagerogHallingskarvetskole.
Følgeopp arbeidetmedMestringsfabrikken
påGeilobarneog ungdomsskoleogvidereutvikleden.
Følgeopp den nye leseplanenogimplementereden.I tillegg
skalbarnehageogskolesamarbeideom lesing/leseprosjekt.
Vurdereredusertlese- ogundervisningsplikt
for
kontaktlærerefor å frigjøre tid til oppfølgingavelever.
Rekrutterekvalifisertpersonellfor å arbeidemed
barn/elevermedstorehjelpebehov.Dissemåogsåkunnegå
inn i koordinatorroller.

X

X

X

TE

Forsinket
Forsinket

X

KO
Forsinket

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 s om «Stanset» ble ikke vedtatt med budsjettmidler for 2020.
Det er derfor ikke jobbet med disse tiltakene.
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Prosjekteringav nytt barneskolebyggved Geilobarne- og ungdomsskole, basishallog
utvidelseav arealenetil NTGog uteområderavventeravsluttet planarbeid og realiseringav
infrastrukturtiltak både øst og vest for skole- og idrettsområdet.
Videreføringav "foreldreskolen"er forsinketgrunnet Covid-19.
Vurdere redusert lese-og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging
av elever er stanset grunnet manglende ressurser.
Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse
må også kunne gå inn i koordinatorroller. Tiltaket er stanset grunnet manglende ressurser.

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.
Styrkingavtidlig innsats,spesieltmedfokuspågravideog
småbarnsforeldre.(Regionaltsamarbeidsprosjekt
2019-2023)
Styrketilbud om foreldrestøttendetilbud /
foreldreveiledningogfamilieterapii «Familienshus».
Væreen aktiv aktøri Hallinghelseogregionaltsamarbeidi
forhold til tjenesteinnovasjon,utviklingsprosjekt,
kompetanse,ressursdeling,
oppfølgingavavtalerogandre
nødvendigesamhandlingstiltak:
Utvikle et helhetlig oginnovativtrehabiliteringstilbudsom
skalomfatte rehabiliteringi hjemmet,på korttidsavdelingogi
sykehus(statligeprosjektmidler).
Kartlegging,planlegging,implementeringoggjennomføring
av Levehele livet. St.meld15- kvalitetsreformfor eldre
(prosjekt2019-2023).
Revurdereogvidereutvikleetatenshelhetligeplanfor
utvikling av,oginvesteringi byggtil helse- ogomsorgsformål
(omsorgsplasser,
sykehjemsplasser,
pasientbehandling,
personalbaser)påkort og langsikt,
Utviklegodeogsømløsehelse- ogomsorgstjenester
til eldre
hjemmeboendeogbeboerei heldøgnsomsorgsplasser
med
fokuspå aktivitet, mestringavmåltid ogernæring,og
kompetanseheving
blant personalet
Utviklelegetjenestenoglegevakti samsvarmed framtidige
lokalebehov,bl.a.ved å gjennomgåomfangogorganisering
av tjenestenogregionaltsamarbeidom legevakt..Etablere
rekrutteringogutdanningsstillingergjennom Prosjekt
«Hallis»

x

X

X

Ansvar Status2.
tertial
HO/KO
I rute

x

X

X

HO

I rute

x

X

X

HO

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
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Vurdereløsningerfor ressursutnyttelseogstyrkingav
hjemmetjenestenmed fokuspåegenmestring,gjennom
x
hverdagsrehabilitering
-, mestringog velferdsteknologi.
Opprettevikarpoolfor helse– og omsorgssektoren,
medfaste
x
stillinger,for å redusereeksternvikarbruk/overtid
Avsettesentrumsnærtarealfor tilrettelagte boligerfor eldre,
a’laHaugstomta.Sepå muligheterfor samlokalisering
med
X
andrebrukergrupper
SertifisereGeilotunogHøgehaugsomLivsgledehjem
X

HO

I rute

X
HO
Forsinket

X

HO/TE

ikke
påbegynt

HO

ikke
påbegynt

X

X

Evt. avvik/forsinkelser:
I forbindelse med utbrudd av Korona /covid 19 ble alle det meste av prosjekt og
utviklingsarbeid redusert / satt på vent.
Trygg oppvekst – BTI: Det er inngått avtale med leverandør om digitalisering av
handlingsveiledere. I uke 37-39 blir det gjennomført en kartlegging blant ansatte i
barnehager og skoler Hol kommune om kunnskap om tverrfaglig samarbeid. Prosjektet er i
rute og målsetting er at kommunen søker om videre prosjektmidler til implementering i år
2021.
Regionalt prosjekt om utvikling av jordmortjeneste ble avsluttet i juli / august. Rapporten er
under utarbeidelse. Regionalt prosjekt om utvikling av helsestasjonstjeneste vil bli avsluttet i
løpet av 2020. Hol kommune har fått styrkingsmidler / prosjektmidler for å videreutvikle
foreldrestøttende tilbud.
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
allmennspesialiseringi samarbeid med Hallingdal sjukestugu. En prøveordning med utvidet
legevaktsamarbeidmellom Hol og Ål er etablert.
Det regionale innovasjon og velferdsteknologiprosjektet vil bli avsluttet i år 2020. Det blir nå
jobbet med en tjenestemodell for hvordan velferdsteknologi skal implementeres i drift.
Prosjekt innovativ rehabilitering ble avsluttet i 2019.Hallinghelse har fått overført noe
prosjektmidler til 2020. Det blir jobbet med en regional rehabiliteringsplan.
Det er etablert en partssammensatt utvalg som skal se på arbeidstidsordningerjf
kommunestyrevedtak54/19
En del av tiltakene må sees i sammenheng med kvalitetsreformen «leve hele livet». Det er
gjennomført en kartlegging for å få innspill fra innbyggere over 65 år. Mandat og videre
arbeid i prosjektgrupper blir vurdert av formannskapet jf kommunestyrevedtak54/19.
Det har vært et økt samarbeid med frivillige og Frivilligsentralen. Flere tiltak er kommet i
gang, som Datahjelp, NYBY, ringevenn og handlehjelp. De har bistått legetjenesten med
frivillige hjelpere. Det er søkt om flere prosjekter og prosjektmidler til aktivitetsrettede tilbud.
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Arbeid og næringsutvikling
Eksisterendenæringer
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i
støttenæringer
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

Prosjekt med oppfølgingavbruk avnæringsbygg
turistbedrift i henholdtil prinsippsakvarme/kalde senger
Utvikleflere arenaerfor samarbeidmed næringsliveti
kommunen.
Hol kommuneskaltilby språk- ogarbeidspraksisplasser
for flyktningerogandrefremmedspråklige
arbeidsinnvandrere.
Prioritere økonomiskstøtte til utviklingstiltakinnen
tradisjonelt landbruk,stølsdrift,tilleggsnæringer
ogInn
på tunet /grønnomsorg.
Prioritere bruk avvirkemidlerfor koordinert produksjon,
markedsføringogsalgavlokalmat.
Utnytte økonomiskevirkemidlerfor å økeaktiviteten i
skogbruket.
Krevetydeligeogrealistiskevisualiseringer
av
utbyggingsområder
i plandokumenter.
Leggetil rette for norskopplæringpå Geilofor
fremmedspråkarbeidere
ogflyktningerbosatti
kommunen

Ansvar

Status2.
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

23

X

Stanset

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.
Norskopplæring på Geilo for fremmedspråkarbeidereog 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 næringsliv,
med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.

4

Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

RealisereindustriområdepåVøllo

X4

21

22

23

Ansvar

Status2.
tertial
I rute
Rådmann

Arbeidet er i gang og forventes sluttført i 2020.
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Synliggjøretilgjengelige,regulerteområderavsatttil
næringsutviklingi Holkommune.

X

Nytt prosjektmed mål å økeantall lærlingeri bedriftene i
Hol.Vurderelærlingplassersomkriterium for
næringstilskuddtil bedrifter.

X

X

Kompetanseoppbygging
påinnovasjoni egenorganisasjon. X

P&U

I rute

P&U

Ikke
påbegynt

Rådmann
Forsinket
– utsatt til
2021

Gjennomgåogevaluerevirkningavutdelt, kommunalt
næringstilskudd

X

Ferdig

P&U

Evt. avvik/forsinkelser:

Lærlingstillingervurderesinn ved evalueringav næringstilskudd.Evalueringskjer etter at
midler er utdelt i mai 2020.05.19
Kompetanseoppbygging
på innovasjoni egenorganisasjonvil bli realiserti 2021 da det ikke
er igjen midler til dette i år.

Infrastruktur
Samferdsel
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen.
Prioriterte tilt ak/aktiviteter

20

Etableringavavkjørslerogparkeringsplasser
til Geiloskole- X
og idrettsområdejf. HØP2019,K-sak90/18.
Detaljreguleringsplan
for skoleområdetpåGeiloref. HØP X
2019.
RealiseringavtrafikksikkerhetstiltakGeiloskoleog
X
samfunnshusi henholdtil vedtatt detaljreguleringsplan
ref.
HØP2019.
Reguleregang- ogsykkelveiiht. Kommunedelplan
for
X
trafikksikkerhet.

21

22

X

23

Ansvar

Status
2. tertial

TE
Forsinket

TE/P&U
X

X

Ferdig

TE
Forsinket

P&U

Ikke
påbegynt

Arbeidefor gjennomføringavsistefaseavprosjekt
knutepunktpåGeilo(Gangbrostasjon– Hegnavegen)
.

X

TE

Gjennomføretiltak i reguleringsplanfor Geilosentrum,
trafikkavvikling

X

TE

Vurdereanskaffelseavtransporttjenestersomledd i
kommunedelplanfor trafikksikkerhet

X

Fellestje
Forsinket
nester

Forsinket

ProsjektutviklingparkeringGeilojordetmed ladestasjoner, X
toalett mmm.

X

X

I rute

TE
Forsinket

20
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Evt.avvik/forsinkelser:
Avkjørslertil skole- ogidrettsområdeter stort sett ferdig prosjektert,men avventerferdigstillelseav
grunnervervogdetaljplaner. ForventetoppstartVår– 2021.
GangbroGeilostasjon:- Etterstoref orsinkelsergrunnetmanglendefinansieringavhele t iltaket og
avklaringrundt samarbeidsavtale
mot BaneNOR,ble det bevilget20mill. ekstratil tiltaket ogavtalen
medBaneNORble signerti august.Arbeidenepåstasjonenvil kommei gangi løpet av september.
Oppstartmulighetsstudiefor Geilojordeter forsinketp.g.a.Korona,men det er gjennomførten
innledendebrukerundersøkelse
for å kartleggebehov.
Reguleregang- ogsykkelvei:Vurderesi planstrategien.
Vurdereanskaffelseavtransporttjenestersomledd i kommunedelplanfor trafikksikkerhetgjøresi
samarbeidmedÅl kommunevia fellesinnkjøpskoordinator.

Tekniskinfrastruktur
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.
Prioriterte tiltak/aktiviteter

20

21

22

23

Ansvar

Status2.
tertial

Vann-, avløps- ogrenovasjonsanlegg
i forbindelse
medavkjørslertil Geiloskole– og idrettsområdejf.
HØP2019,K-sak90/18
Rehabiliteringogvedlikeholdavvann- og
avløpsnetteti Holkommuneiht. hovedplaner.

X

X

X

X

X

X

TE

I rute

Rehabiliteringogvedlikeholdavdet kommunale
veinettet samtgang- og sykkelstieriht. hovedplanfor
vegvedlikehold.

X

X

X

X

TE

I rute

TE
Forsinket

Prioriterte aktiviteter innen tekniskinfrastruktur er også:
Sikreutbyggingavinfrastrukturgjennomrekkefølgekravi reguleringsplaner.
Innarbeideoggjennomføreutbyggingsavtaler
for utbyggingavinfrastruktur
Evt.avvik/forsinkelser:
VARknyttet til P-143er forsinket i påventeavferdig planarbeid,prosjekteringoggrunnerverv,jfr.
tidligere punkt.

Samfunnssikkerhet
og beredskap
MÅL: Et trygt og beredt samfunn
Prioriterte tiltak/aktiviteter
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Kartleggingavrasfaremed grunnlagi aktsomhetskart5

X

Risiko– og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)
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P&U/
Beredskaps
rådgiver
Beredskaps
rådgiver

I rute

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhetogberedskaper også:
OppfølgingavROS-analysen,vedtatt 31.10.18når det gjelder
Kriseplanerogsektorplanerfor beredskap
Tettereregionaltplansamarbeidfor beredskap
Lokaleøvelser– tilpassetbehovogprioritet
Sektorviskompetanseheving
innenberedskap
Forebyggende
arbeidogtiltak – tilpassetklimautfordringene
Påseat Hol kommuneer riktig dimensjonertfor å håndtereuønskedehendelser
Evt.avvik/forsinkelser:
Beredskapssenter:
Prosjekteringer forsinketgrunnetavklaringeri planprosessen.
Vil forhåpentligvis
starteprosjekteringH-2020/V-2021.
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Videreføres fra 2019 siden det er behov for kartlegging flere steder i kommunen.
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