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Arkivsak-dok. 20/00069-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 FOR ØRTEREN 
KRAFTVERK KF 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 vedtas og oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2019 for Ørteren Kraftverk KF 
Årsberetning 2019 for Ørteren Kraftverk KF 
Revisors beretning 2019 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 (ettersendes) 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Det følger av forskrift 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3 andre 
ledd: 

 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget 
innstiller til vedtak. 

 
Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22. juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 14-3 tredje ledd. 
 
Kontrollutvalget tar selv stilling til hva som skal være med i uttalelsen. Sekretariatet 
vil ettersende forslag til uttalelse. 
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Formannskapet skal behandle årsregnskapet og årsberetningen i møte 23. april 
2020. Deretter skal saken godkjennes av kommunestyret.   
 
 
Avslutning 
Styreleder og daglig leder i foretaket er invitert til kontrollutvalgets møte 20.04.2020 
for å redegjøre for årsregnskapet og årsberetningen samt besvare spørsmål fra 
medlemmene. 
  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den hun bemyndiger vil møte og kunne 
redegjøre for utført revisjon. 
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Arkivsak-dok. 20/00072-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 31.03.2020 
 
 
 

   
 
 

UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 FOR HOL KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Hol kommunes årsregnskap 2019 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2019 til Hol kommune 
Årsmelding 2019 til Hol kommune 
Revisors beretning (ettersendes) 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 (ettersendes) 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget avgi uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen 
skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet 
til kommunestyret. 
 
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond.  
 
Vedlagt følger årsregnskap 2019 og årsmelding 2019. Det presiseres at 
årsregnskapet og årsmeldingen er ferdige fra administrasjonens side, men 
revisjonsberetning mangler foreløpig. Revisjonsberetning vil bli ettersendt. 
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Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap vil også bli ettersendt.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Avslutning 
 
Rådmannen eller den han bemyndiger, er invitert til kontrollutvalgets møte for å 
orientere om årsregnskapet og/eller årsberetningen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den hun bemyndiger, vil møte og redegjøre for utført 
revisjon samt kunne svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det foreslås å vedta kontrollutvalgets uttalelse, etter en drøfting i kontrollutvalget. 
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2. Regnskapsskjema

2.1. Økonomisk oversikt drift 2019

Regnskapet er omtalt i notene og i årsmeldingen.

Økonomisk oversikt - drift Note Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2018
Driftsinntekter
Bruke rbe tal i nge r 14 017 281 14 899 000 14 899 000 14 216 798
Andre sal gs- og l e i e i nnte kte r 113 711 615 111 677 000 143 777 000 154 496 362
Ove rføri nge r me d krav ti l motyte l se 76 662 072 64 054 200 64 054 200 73 724 733
Ramme ti l skudd 81 007 079 90 856 000 90 856 000 85 229 759
Andre statl i ge ove rføri nge r 4 261 196 4 095 000 4 095 000 7 971 363
Andre ove rføri nge r 4 925 931 3 350 000 3 350 000 7 615 279
Skatt på i nnte kt og formue 174 590 873 179 300 000 179 300 000 154 258 565
Ei e ndomsskatt 60 479 016 60 500 000 60 500 000 54 363 130
Andre di re kte og i ndi re kte skatte r 43 721 433 17 000 000 17 000 000 42 315 795
Sum driftsinntekter 1 573 376 496 545 731 200 577 831 200 594 191 785

Driftsutgifter
Lønnsutgi fte r 288 936 649 276 561 943 276 561 943 274 727 004
Sosi al e utgi fte r 4 65 076 518 62 633 555 62 633 555 61 364 242
Kjøp av vare r og tj som i nngår i tj.produksjon 86 100 836 75 043 312 75 043 312 85 970 474
Kjøp av tje ne ste r som e rstatte r tj.produksjon 76 888 228 73 209 000 73 209 000 71 349 573
Ove rføri nge r 39 839 658 37 311 650 35 845 500 37 764 499
Avskri vni nge r 5 34 971 395 35 620 678 35 620 678 33 785 506
Forde l te utgi fte r -34 240 0 0 -207 941
Sum driftsutgifter 591 779 043 560 380 138 558 913 988 564 753 356

Brutto driftsresultat -18 402 547 -14 648 938 18 917 212 29 438 429

Finansinntekter
Re nte i nnte kte r og utbytte 8 291 532 7 460 000 7 460 000 7 151 769
Ge vi nst på fi nansi e l l e i nstrume nte r (oml øpsmi dl e r) 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utl ån 25 173 0 0 10 000
Sum eksterne finansinntekter 8 316 706 7 460 000 7 460 000 7 161 769

Finansutgifter
Re nte utgi fte r og l åne omkostni nge r 9 9 668 010 9 870 000 9 870 000 7 416 487
Tap på fi nansi e l l e i nstrume nte r (oml øpsmi dl e r) 0 0 32 100 000 47 589 422
Avdrag på l ån 11 19 162 528 22 155 000 22 155 000 22 777 630
Utl ån 36 902 0 0 13 090
Sum eksterne finansutgifter 28 867 439 32 025 000 64 125 000 77 796 629

Resultat eksterne finanstransaksjoner -20 550 734 -24 565 000 -56 665 000 -70 634 860

Motpost avskri vni nge r 5 34 971 395 35 620 678 35 620 678 33 785 506

Netto driftsresultat -3 981 886 -3 593 260 -2 127 110 -7 410 925

Interne finanstransaksjoner
Bruk av ti dl i ge re års re gnsk.m. mi ndre forbruk 0 0 0 0
Bruk av di sposi sjonsfond 15 6 703 932 6 666 150 5 200 000 12 688 698
Bruk av bundne fond 15 29 266 888 24 367 895 24 367 895 21 454 726
Sum bruk av avsetninger 15 35 970 820 31 034 045 29 567 895 34 143 424

Ove rført ti l i nve ste ri ngsre gnskape t 6 1 432 306 1 700 000 1 700 000 1 811 390
De kni ng av ti dl i ge re års re gnsk.m. me rforbruk 0 0 0 0
Avsatt ti l di sposi sjonsfond 15 4 024 980 7 740 785 7 740 785 1 423 308
Avsatt ti l bundne fond 15 26 531 648 18 000 000 18 000 000 23 497 801
Sum avsetninger 31 988 934 27 440 785 27 440 785 26 732 499

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0
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2.2. Økonomisk oversikt – Investering 2019

Regnskapet er omtalt i notene og i årsmeldingen.

Økonomisk oversikt - investering Note Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2018
Inntekter
Sal g av dri ftsmi dl e r og fast e i e ndom 5 1 936 013 500 000 500 000 7 226 970
Andre sal gsi nnte kte r 435 298 0 0 0
Ove rføri nge r me d krav ti l motyte l se 9 848 362 0 0 1 648 460
Kompe nsasjon for me rve rdi avgi ft 4 809 972 5 250 589 13 872 000 3 033 710
Statl i ge ove rføri nge r 0 0 600 000 0
Andre ove rføri nge r 1 206 718 4 884 398 2 800 000 0
Re nte i nnte kte r og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 1 18 236 362 10 634 987 17 772 000 11 909 140

Utgifter
Lønnsutgi fte r 365 554 0 1 369 000 579 210
Sosi al e utgi fte r 107 994 0 401 000 149 321
Kjøp av vare r og tj som i nngår i tj.produksjon 32 711 971 33 717 179 69 416 000 29 446 155
Kjøp av tje ne ste r som e rstatte r tj.produksjon 0 0 0 0
Ove rføri nge r 5 175 504 5 455 730 13 872 000 3 369 496
Re nte utgi fte r og omkostni nge r 0 0 0 0
Forde l te utgi fte r 0 0 0 0
Sum utgifter 20 38 361 022 39 172 909 85 058 000 33 544 181

Finanstransaksjoner
Avdrag på l ån 11 5 569 971 4 575 355 2 100 000 2 062 511
Utl ån 8 6 445 141 3 000 000 3 000 000 4 207 500
Kjøp av aksje r og ande l e r 6 2 506 440 2 750 000 1 700 000 9 544 992
De kni ng av ti dl i ge re års ude kke t 0 0 0 0
Avsatt ti l ubundne i nve ste ri ngsfond 15 1 528 573 75 802 0 4 178 016
Avsatt ti l bundne i nve ste ri ngsfond 15 12 047 621 0 0 5 421 377
Sum finansieringstransaksjoner 28 097 746 10 401 157 6 800 000 25 414 395

Finansieringsbehov 48 222 406 38 939 080 74 086 000 47 049 436

Dekket slik:
Bruk av l ån 34 057 201 29 720 877 69 420 000 30 813 977
Sal g av aksje r og ande l e r 7 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utl ån 11 3 359 637 1 600 000 1 600 000 10 571 349
Ove rført fra dri ftsre gnskape t 15 1 432 306 1 700 000 1 700 000 1 811 390
Bruk av ti dl i ge re års udi spone rt 75 802 75 802 0 1 328 016
Bruk av di sposi sjonsfond 15 806 238 841 069 0 664 808
Bruk av bundne dri ftsfond 15 216 704 216 704 0 26 045
Bruk av ubundne i nve ste ri ngsfond 15 1 543 627 4 784 627 1 366 000 1 573 870
Bruk av bundne i nve ste ri ngsfond 15 6 730 890 0 0 335 786
Sum finansiering 48 222 406 38 939 080 74 086 000 47 125 239

Udekket/udisponert 0 0 0 75 802
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2.3. Balanseregnskap 2019

Oversikt - balanse N ote Regnskap 2019 Regnskap 2018
EIENDELER
Anleggsmidler 1 749 042 439 1 714 867 421
Herav:
Faste e i e ndomme r og anl e gg 5,19 902 632 414 899 475 700
Utstyr, maski ne r og transportmi dl e r 5,19 16 409 060 16 979 803
Utl ån 19 81 940 815 78 843 582
Konse rni nte rne l angsi kti ge fordri nge r - -
Aksje r og ande l e r 6 103 258 904 100 752 464
Pe nsjonsmi dl e r 4 644 801 246 618 815 872

Omløpsmidler 1 268 023 723 222 489 136
Herav:
Kortsi kti ge fordri nge r 1 63 377 963 44 892 811
Konte rni nte rne kortsi kti ge fordri nge r 0 0
Pre mi e avvi k 4 28 314 610 20 275 012
Aksje r og ande l e r 0 0
Se rti f i kate r 0 0
Obl i gasjone r 10 000 000 0
De ri vate r 0 0
Kasse , postgi ro, banki nnskudd 166 331 150 157 321 312
SUM EIENDELER 2 017 066 162 1 937 356 557

EG ENKAPITAL OG G JELD
Egenkapital 704 574 939 711 444 791
He rav:
Di sposi sjonsfond 15 50 979 007 54 464 198
Bundne dri ftsfond 15 52 640 360 55 592 304
Ubundne i nve ste ri ngsfond 15 5 526 547 5 541 602
Bundne i nve ste ri ngsfond 15 18 139 579 12 822 848
Re gnskapsme ssi g mi ndre forbruk 0 0
Re gnskapsme ssi g me rforbruk 0 0
Udi spone rt i i nv.re gnskap 0 75 802
Ude kke t i i nv.re gnskap 0 0
Kapi tal konto 19 578 702 641 584 361 233
Endri ng i re gnskapspri nsi pp som påvi rke r AK Dri ft 0 0
Endri ng i re gnskapspri nsi pp som påvi rke r AK Inve st 17 -1 413 196 -1 413 196

Langsiktig gjeld 1 222 432 565 1 151 336 156
He rav:
Pe nsjonsforpl i kte l se r 4 739 627 616 709 118 708
Ihe nde have robl i gasjonsl ån 0 0
Se rti f i katl ån 0 0
Andre l ån 9 482 804 949 442 217 448
Konse rni nte rn l angsi kti g gje l d 0 0

Kortsiktig gjeld 90 058 659 74 575 610
He rav:
Kasse kre di tt l ån 0 0
Anne n kortsi kti g gje l d 90 228 014 73 877 043
De ri vate r 0 0
Konse rni nte rn kortsi kti g gje l d 0 0
Pre mi e avvi k -169 355 698 567
SUM EG ENKAPITAL OG G JELD 2 017 066 162 1 937 356 557

MEMORIAKONTI
Memoriakonto 52 442 767 21 200 468
He rav:
Ubrukte l åne mi dl e r 1 52 092 767 20 829 968
Ubrukte konse rni nte rne l åne mi dl e r 0 0
Andre me mori akonti 350 000 370 500
Motkonto for memoriakontiene -52 442 767 -21 200 468
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2.4. Regnskapsskjema 1 A – Driftsregnskap 2019

Skjema 1A gir en oversikt over hva driften fikk stilt til rådighet i 2019 etter at de frie
disponible inntektene er avregnet mot netto finansinntekter/utgifter (-20,5 mill. kr), mot
netto avsetninger (5,4 mill. kr) og mot overføringer til investeringsregnskapet (1,4 mill. kr).
Frie disponible inntekter ble 12,3 mill. kr mer enn budsjettert. Netto forbruk ble 347,5 mill.
kr, som er 16,7 mill. kr mer enn budsjettert (330,8 mill. kr).

Regnskapsskjema 1A - drift Regnskap 2019 Reg. budsjet t Oppr.budsjet t Regnskap 2018

Skatt på i nnte kt og formue 174 590 873 179 300 000 179 300 000 154 258 565
Ordi nært ramme ti l skudd 81 007 079 90 856 000 90 856 000 85 229 759
Skatt på e i e ndom 60 479 016 60 500 000 60 500 000 54 363 130
Andre di re kte e l l e r i ndi re kte skatte r 43 721 433 17 000 000 17 000 000 42 315 795
Andre ge ne re l l e statsti l skudd 4 261 196 4 095 000 4 095 000 7 971 363
Sum frie disponible inntekter 364 059 597 351 751 000 351 751 000 344 138 612

Re nte i nnte kte r og utbytte 8 291 532 7 460 000 7 460 000 7 151 769
Ge vi nst fi nansi e l l e i nstrume nte r (oml øpsmi dl e r) 0 0 0 0
Re nte utg.,provi sjone r og andre fi n.utg. 9 668 010 9 870 000 9 870 000 7 416 487
Tap fi nansi e l l e i nstrume nte r (oml øpsmi dl e r) 0 0 32 100 000 47 589 422
Avdrag på l ån 19 162 528 22 155 000 22 155 000 22 777 630
Netto finansinnt./utg. -20 539 005 -24 565 000 -56 665 000 -70 631 770

Ti l de kni ng av ti dl i ge re re gnsk.m. me rforbruk 0 0 0 0
Ti l ubundne avse tni nge r 4 024 980 7 740 785 7 740 785 1 423 308
Ti l bundne avse tni nge r 26 531 648 18 000 000 18 000 000 23 497 801
Bruk av ti dl i ge re re gnsk.m. mi ndre forbruk 0 0 0 0
Bruk av ubundne avse tni nge r 6 703 932 6 666 150 5 200 000 12 688 698
Bruk av bundne avse tni nge r 29 266 888 24 367 895 24 367 895 21 454 726
Netto avsetninger 5 414 192 5 293 260 3 827 110 9 222 315

Ove rført ti l i nve ste ri ngsre gnskape t 1 432 306 1 700 000 1 700 000 1 811 390
Ti l forde l i ng dri ft 347 502 477 330 779 260 297 213 110 280 917 767
Sum forde l t ti l dri ft (fra skje ma 1B) 347 502 477 330 779 260 297 213 110 280 917 767
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0



21/20 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune - 20/00072-1 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune : 19-05388-4 Årsregnskap dokument 2019

ÅRSREGNSKAP HOL KOMMUNE 2019

9Undertekst

2.5. Regnskapsskjema 1 B – Driftsregnskap pr. etat 2019

Regnskapsskjema 1B viser hvordan de enkelte etatenes regnskap er i forhold til budsjett.
Sum inntekter ble 15,1 mill. kr mer enn budsjettert, mens sum utgifter ble 31,8 mill. kr mer
enn budsjettert. Netto forbruk er dermed 16,7 mill. kr mer enn budsjettert.

Regnskapsskjema 1B pr etat Regnskap 2019 Budsjett inkl. endring Budsjett 2019 Regnskap 2018

Til fordeling drift (fra skjema 1A) 347 502 477 330 779 260 297 213 110 280 917 767
Forde l t sl i k:
Sentraladministrasjonen
Innte kte r -14 373 257 -11 205 000 -11 205 000 -16 276 730
Utgi fte r 58 028 297 57 479 150 56 013 000 54 408 909
Netto driftsramme 43 655 040 46 274 150 44 808 000 38 132 179

Energiomsetning
Innte kte r (brutto i 2018, ne tto i 2019) -40 843 393 -37 900 000 -70 000 000 -77 632 276
Utgi fte r 5 471 740 4 600 000 4 600 000 4 809 111
Netto driftsinntekter -35 371 653 -33 300 000 -65 400 000 -72 823 165

Kultur - og oppvekstetaten
Innte kte r -34 293 049 -27 679 000 -27 679 000 -31 836 444
Utgi fte r 148 962 615 138 644 443 138 644 443 141 419 597
Netto driftsramme 114 669 567 110 965 443 110 965 443 109 583 153

Helse - og omsorgsetaten
Innte kte r -39 995 254 -36 781 500 -36 781 500 -40 992 040
Utgi fte r 220 771 577 207 118 500 207 118 500 210 554 116
Netto driftsramme 180 776 323 170 337 000 170 337 000 169 562 077

Teknisk etat
Innte kte r -69 799 908 -70 457 000 -70 457 000 -73 769 319
Utgi fte r 114 320 480 107 784 667 107 784 667 111 184 195
Netto driftsramme 44 520 573 37 327 667 37 327 667 37 414 876

Felleskjøkkenet
Innte kte r 8 916 768 8 521 000 8 521 000 -8 527 117
Utgi fte r -9 019 129 -8 521 000 -8 521 000 8 362 473
Netto driftsramme -102 362 0,00 0,00 -164 644

Kleivi
Innte kte r -1 052 323 -1 436 700 -1 436 700 -1 237 189
Utgi fte r 407 313 611 700 611 700 450 480
Netto driftsramme -645 010 -825 000 -825 000 -786 709

Alle etater
Sum inntekter -189 980 780 -174 889 800 -206 989 800 -250 271 114
Sum utgifter 537 483 257 505 669 060 504 202 910 531 188 882
Sum fordelt til drift (skjema 1 A) 347 502 477 330 779 260 297 213 110 280 917 767
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2.6. Skjema 2A – Investeringsregnskap 2019

Regnskapsskjema 2A gir et bilde av sammensetningen av årets finansieringsbehov, og
hvordan investeringene er finansiert. Se skjema 2B for oversikt pr. prosjekt.

Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap 2019 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2018

Inve ste ri nge r i anl e ggsmi dl e r 38 361 022 39 172 909 85 058 000 33 544 181
Utl ån og forskutte ri nge r 6 445 141 3 000 000 3 000 000 4 207 500
Kjøp av aksje r og ande l e r 2 506 440 2 750 000 1 700 000 9 544 992
Avdrag på l ån 5 569 971 4 575 355 2 100 000 2 062 511
De kni ng av ti dl i ge re års ude kke t 0 0 0 0
Avse tni nge r 13 576 194 75 802 0 9 599 392
Årets finansieringsbehov 66 458 768 49 574 066 91 858 000 58 958 576

Finansiert slik:
Bruk av l åne mi dl e r 34 057 201 29 720 877 69 420 000 30 813 977
Innte kte r fra sal g av anl e ggsmi dl e r 1 936 013 500 000 500 000 7 226 970
Ti l skudd ti l i nve ste ri nge r 1 206 718 4 884 398 3 400 000 0
Kompe nsasjon for me rve rdi avgi ft 4 809 972 5 250 589 13 872 000 3 033 710
Mottatte avdrag på utl ån og re fusjone r 13 207 999 1 600 000 1 600 000 12 219 809
Andre i nnte kte r 435 298 0 0 0
Sum ekstern finansiering 55 653 201 41 955 864 88 792 000 53 294 465

Ove rført fra dri ftsre gnskape t 1 432 306 1 700 000 1 700 000 1 811 390
Bruk av ti dl i ge re års udi spone rt 75 802 75 802 0 1 328 016
Bruk av avse tni nge r 9 297 460 5 842 400 1 366 000 2 600 508
Sum fi nansi e ri ng 66 458 768 49 574 066 91 858 000 59 034 378
Udekket/udisponert 0 0 0 75 802
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2.7. Skjema 2B – Investeringsregnskap pr. prosjekt 2019

Skjemaet viser bokførte investeringsutgifter i 2019, regulert og opprinnelig budsjett, samt
fjorårets bokførte utgifter. Regulert budsjett viser samlet bevilgning fra tidligere år, regulert
for faktisk forbruk i henhold til kommunestyresak 53/19. Se note 20 for vedtatt
kostnadsramme pr. prosjekt.

P rosjekt P rosjektnavn Regnskap 2019 Budsjet t inkl. endring Budsjet t 2019 Regnskap 2018
Totalt investert i anleggsmidler, fordelt på: 38 361 022 39 172 909 85 058 000 33 544 181

007 V A-anl e gg 1 203 098 205 141 0 0
010 Re g.pl an I3 V øl l o 2 800 445 1 786 507 0 1 823 493
014 Traktor dri ftsavde l i nge n Hol 840 000 1 000 000 1 000 000 0
016 Scoote r Hol brann - og fe i e rve se n 148 874 150 000 150 000 0
017 Tankbi l Hol brannve se n. 623 923 2 500 000 2 500 000 0
018 Hol barne hage ute område 95 769 95 768 138 000 0
019 Ute område Kri ngl e myr 8 og 10 200 128 200 128 1 000 000 0
026 V A-l e dni ngsne tt Tufte huse t-Re i ne bu 15 925 15 925 0 854 050
027 V A-l e dni ngsne tt He l l e move ge n 596 164 596 164 2 200 000 0
030 V A-l e dni ngsne tt Lauvrudve ge n 85 491 85 491 1 200 000 0
033 Ombyggi ng Hove t skol e 0 0 0 880 507
035 Ge i l o samfunnshus amfi og ve nti l asjon 4 474 282 4 474 500 4 750 000 0
036 Carport hje mme tje ne ste n 0 0 0 1 340 205
037 Ombyggi ng Hol kommune hus i nkl . brannte kni sk og ve nti l asjon 2 110 382 1 375 000 1 375 000 0
038 Utbe dri ng av brannte kni ske ti l tak, Hol kommune hus 28 987 625 000 625 000 0
039 Utbe dri ng av brannte kni ske ti l tak, Ge i l otun 243 734 243 734 1 000 000 0
042 Ge i l otun re habi l i te ri ng av tak 1 321 715 1 321 715 1 875 000 0
043 Utstyr ti l fotte rapi avde l i nge ne på i nsti tusjone ne 104 534 104 534 375 000 0
044 LMP-te l e fone r i H/O e tate n 0 195 000 195 000 0
045 Hal l i ngskarve t skol e ve nti l asjon 919 897 919 897 1 000 000 0
047 Ombyggi ng Hol kommune hus 2.e tg. 0 0 0 418 403
048 Omgjøri ng av kommunal bol i g ti l he l døgns omsorgsbol i g 469 082 469 082 1 875 000 0
057 Ombyggi ng he l se stasjon Ge i l otun 148 506 148 506 0 5 795 582
080 Nærmi l jøanl e gg Hal l i ngskarve t skol e 4 392 104 4 392 104 1 000 000 33 499
092 Be re dskapsse nte r - prosje kte ri ng/oppstart 62 710 62 710 0 252 052
096 Sane ri ng vann- og avl øpsl e dni nge r 1 379 787 1 379 787 1 000 000 206 909
104 Nytt/ re hab. Dagal i vannve rk 0 1 500 000 1 500 000 0
105 Skal l si kri ng vannve rk og høyde basse ng 497 727 497 727 1 000 000 0
110 Gate brukspl an Ge i l o 461 775 461 775 0 50 000
117 Amfi oml e ggi ng V e sl e sl åttve ge n 174 153 174 153 0 781 010
119 Innkjøp utstyr kart og oppmål i ng 0 0 0 244 248
122 Gangbru Ge i l o stasjon 2 969 173 216 704 0 0
123 Avl øpsl e dni ng Gul l ste i nv.-Hjal me v. 1 601 888 1 376 916 0 579 219
126 Hove dpl an v/a i nstal l asjone r 816 396 816 396 1 000 000 326 865
127 Ge i l o stasjon 0 0 0 32 556
131 Opparbe i de l se re turpunkte r 96 114 96 114 0 158 200
135 V arme anl e gg Ge i l o re nse anl e gg 0 0 0 645 544
136 V e nti l asjonsanl e gg Sudndal e n re nse anl . 328 000 300 000 0 0
137 V e nti l asjonsanl e gg Ustaose t re nse anl e gg 281 292 300 000 300 000 0
139 Utski fti ng gml . sl amse ntri fuge Ge i l o 0 0 0 982 718
142 V ann og avl øp P143 368 885 368 886 3 500 000 0
143 Trafi kksi kke rhe tsti l tak Ge i l o skol e / i dre ttsområde 2 661 906 2 661 906 46 750 000 221 006
145 Juste ri ngsre tt Ge i l ohovda 299 221 0 0 1 496 105
146 Juste ri ngsre tt Hol e støl 30 471 0 0 158 449
148 V e i - og gate l ys 0 401 256 0 0
150 Kommunal e ve i e r, ramme 3 826 988 3 750 000 3 750 000 4 644 726
169 Utski fti ng vannl e dn Nye Havsdal sve i e n 2009 0 166 023 0 67 235
173 Avl øpsl e dni ng nye Havsdal sve i e n 2009 0 170 137 0 63 121
182 He gnave ge n parse l l 2 25 810 0 0 5 288 424
183 V annl e dni ngsne tt Li e n, Ge i l o 0 0 0 83 599
184 Kl oakkl e dni ngsne tt Li e n, Ge i l o 0 0 0 83 599
187 Utvi de l se Hol vannve rk 0 0 0 1 193 594
197 Hove dl e dni ng vann/kl oakk Ge i l o 1 220 300 1 220 300 4 000 000 4 839 264
198 Høge haug bo- og be handl i ngsse nte r 435 387 2 347 924 0 0
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Noter til årsregnskapet 2019

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er
tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i
det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente
utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens
virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller
ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette
opplyses. Videre bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til
KRS.

Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt
endringer i anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i
samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)

Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens
ordinære organisasjon, men noe virksomhet er lagt til enheter som avlegger eget
særregnskap eller andre rettssubjekter.

Hol kommune deltar i et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 vedrørende
Kleivi næringspark og Felleskjøkkenet for Ål og Hol. Regnskapet for disse inngår i sin helhet i
Hol kommunes regnskap, og det vises til note 27 for nærmere opplysninger om disse.

Hallingdal renovasjon, hvor Ål kommune er vertskommune, avlegger selvstendig regnskap
som ikke inngår i kommunens drifts – og investeringsregnskap. Særregnskapet behandles av
Ål kommunestyre. Det vises til note 22 selvkostområder for etterkalkyle av denne tjenesten.

Type virksomhet Type enhet
Kontor-/
vertskommune

Enheter som avlegger særregnskap
Ørte re n kraftve rk KF Ene rgi Kommunal t fore tak Hol kommune
Hal l i ngdal re novasjon Avfal l Inte rkommunal t samarbe i d Ål kommune
Vi nn AS Arbe i dsi nkl ude ri ng Gol og Hol kommune
Kommune he l se samarbe i de t Ve stre Vi ke n He l se
IKA Kongsbe rg Arki v Kongsbe rg
Andre rettssubjekter
Fe l l e s Barne ve rn i Hal l i ngdal Barne ve rn Ve rtskommune samarbe i d Ål kommune
Kommune re vi sjone n IKS Re vi sjonstje ne ste r IKS
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Note 1 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital viser utviklingen i kommunen sin betalingsevne. Utgangspunktet er
balanseregnskapet der endringen av arbeidskapital består av omløpsmidler minus kortsiktig
gjeld i regnskapsperioden, korrigert for ubrukte lånemidler i tilsvarende periode. Tilsvarende
finner man endringen av arbeidskapitalen ved å se på anskaffelse og anvendelse av midler i
drifts – og investeringsregnskap.

Note 2 Ytelse til ledende personer

Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring
2.1 Oml øpsmi dl er 268 023 723 222 489 136
2.3 Kortsi kti g gjel d 90 058 659 74 575 610
Arbeidskapital 177 965 065 147 913 526 30 051 539

Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :

Innte kte r dri ftsre gnskap 573 376 496
Innte kte r i nve ste ri ngsre gnskap 18 236 362
Innbe t.ve d e kste rne fi nanstransaksjone r 45 733 544

Sum anskaffelse av midler 637 346 402 637 346 402

Anvendelse av midler :
Utgi fte r dri ftsre gnskap 556 807 648
Utgi fte r i nve ste ri ngsre gnskap 38 361 022
Utbe tal i nge r ve d e kste rne fi nanstransaksjone r 43 388 991

Sum anvendelse av midler 638 557 662 638 557 662

Anskaffelse - anvendelse av midler -1 211 260

31 262 799
30 051 539

Endring arbeidskapital i balansen 30 051 539
Differanse 0

Endri ng ubrukte l åne mi dl e r (økni ng +/ re duksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

Yte lse r ti l le de nde pe rsone r

Lønn og
a nne n

godtgjøre lse

Godtgjøre lse
for a ndre

ve rv
Til le ggs-

godtgjøre lse
Na tura l -
yte lse r

Administrasjonssjef 928 000 0 0 0
Ordfører 860 817 0 0 0
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Note 3 Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor i 2019 var Kommunerevisjonen IKS. Fra 1. november startet
samarbeidet med Viken kommunerevisjon IKS som ble revisor fra 1.1.2020.

Godtgjørelser til Kommunerevisjonen IKS utgjør kr 456 342. Godtgjørelse til Viken revisjon
utgjør 152 600 kr. I tillegg kommer 99 885 kr til sekretariat. Totalt utgjør revisjon og
sekretariattjenester kr 708 827 i 2019. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

Note 4 Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og
Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt
AFP/ tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66%
sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres
igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i
årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og
amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 20x1 ved at
regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 8 136 998 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er
oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

KLP SPK
4,50 % 4,00 %
4,00 % 4,00 %
2,97 % 2,97 %
2,97 % 2,97 %

Økonomiske forutse tninge r for be re gning a v pe nsjonskostna de n
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering
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Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og
estimatavvik

2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 30 931 672 29 687 938
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 28 362 001 27 135 232
Forventet avkastning på pensjonsmidlene -27 026 152 -26 081 982
Adminstrasjonskostnad 1 796 083 2 136 595

A Be re gne t ne tto pe nsjonskostna d (inkl . a dm) 34 063 604 32 877 783

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 45 707 073 41 036 345
C Åre ts pre mie a vvik (B-A) 11 643 469 8 158 562

Pe nsjonskostna d og pre mie a vvik

Pe nsjonsutgifte r i dri fts- og inve ste ringsre gnska pe t 2019 2018
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 45 707 073 41 036 345
C Årets premieavvik -11 643 469 -8 158 562
D Amortisering av tidligere års premieavvik -3 506 471 -2 340 962
E Brutto pe nsjonsutgi ft e tte r pre mie a vvik og a mortise ring (SUM B:D) 30 557 133 30 536 821
G Pensjonstrekk ansatte

Åre ts re gnska psførte pe nsjonsutgi ft (F-G) 30 557 133 30 536 821

Akkumule rt pre mie a vvik 2019 2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 8 158 562 4 090 252

Årets premieavvik 11 643 469 8 158 562

Sum amortisert premieavvik dette året 3 506 471 2 340 962

Akkumule rt pre mie a vvik pr. 31.12 23 308 502 14 589 776

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 2 470 701 1 546 516

Sum a kkumule rt pre mie a vvik inkl . a rb.g.a vgift 25 779 203 16 136 292

Pe nsjonsmidle r og pe nsjonsforpl ikte lse r 2019 2018

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 81 648 135 112 232 891
Årets premieavvik -11 643 469 -8 158 562

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 15 733 464 -22 426 193

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) 0 0

Ne tto pe nsjonsforplikte lse r pr. 31.12. 85 738 130 81 648 136

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse 730 539 375 700 464 007
Pensjonsmidler 644 801 246 618 815 872
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 9 088 242 8 654 701
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Note 5 Anleggsmidler

Oversikten er fra anleggsmodulen i Visma.

Årets avgang er knyttet til delsalg av tomt i Ustaoset boligfelt. Dette er også korrigert ned i året mot
kapitalkonto.

IT-utstyr,
kontor-

ma skine r

Anle ggs-
ma skine r

mv.

Bra nnbi le r,
te kniske
a nle gg

Bolige r,
skole r,
ve ie r

Adm.bygg,
syke hje m

mv.
Tomte -

områ de r
Imma te rie l le

e ie nde le r SUM

Anskaffelseskost 01.01.2019 1 369 758 12 902 941 60 589 915 630 160 244 260 232 223 18 857 118 984 112 199

Årets tilgang 0 1 330 479 2 547 339 19 290 342 9 057 714 2 800 445 35 026 319

- herav overført fra egne KF 0

Årets avgang -438 124 -438 124

- herav overført til egne KF 0

Anska ffe lse skost 31.12.2019 1 369 758 14 233 420 63 137 254 649 450 586 269 289 937 21 219 439 0 1 018 700 394

Akk avskrivninger 31.12 -1 058 958 -5 709 858 -13 780 943 -58 173 419 -21 404 825 0 -100 128 003

Netto akk. og rev. nedskrivninger -2 500 000 -2 500 000

Akk. avskr. og nedskr. 31.12. 0

Bokført ve rdi pr. 31.12.2019 310 800 8 523 562 49 356 311 591 277 167 245 385 112 21 219 439 0 916 072 391

Herav finansielle leieavtaler 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger -191 088 -1 839 454 -4 828 226 -20 303 121 -7 809 506 0 0 -34 971 395

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Tap ved salg av anleggsmidler 0 0 0 0 0 -438 124 0 -438 124
Gevinst ved salg av
anleggsmidler 0 -3 000 0 0 0 -99 313 0 -102 313

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr.
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Note 6 Aksjer og andeler

1) Egenkapitalinnskudd til KLP er bokført med 1 456 440 i 2019. Årsbudsjettet var 1 700 000 kr.
2) Aksjeutvidelse i Vinn AS med en totalkostnad på kr 1 050 000 jfr. Kommunestyrevedtak 26/19.
3) Hallingdal Reiseliv AS / Visit Hallingdal ble avviklet ved Generalforsamling 11.12.2014. Balanseført
verdi er fjernet i 2020.

Note 7 Salg av finansielle anleggsmidler
Hol kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler, dvs. aksjer i 2019.

Note 8 Tap på utlån og forskutteringer
Hol kommune har ikke hatt tap på utlån og forskutteringer i 2019.

Det har vært tap på fordringer knyttet til husleie og kommunale avgifter pålydende totalt
92 340 kr som er ført i driftsregnskapet.

He nvisning i Eie ra nde l i
Eve ntue ll
ma rke ds-

Ba la nse ført
ve rdi

Ba la nse ført
ve rdi

Se lska pe ts na vn ba la nse n se lska pe t ve rdi 31.12.2019 01.01.2019

A/L Biblioteksentralen 2.2163.000 0,10 % 1 200 1 200

Vestviken 110 IKS 2.2166.007 1,60 % 29 462 29 462

Egenkapitalinnskudd i KLP1) 2.2168.000 15 588 228 14 131 788

Egenkapitalinnskudd i KLP Kleivi 2.2168.001 106 106

Geilo Lufthavn Dagali A/S 2.2170.007 100 % 8 493 146 8 493 146

Husfliden Hallingdal AS 2.2170.008 1,60 % 1 000 1 000
Hurdalssenteret 2.2170.010 5 000 5 000

Radio Hallingdal AL 2.2170.013 4,90 % 5 000 5 000

Vognhall Krøderbanen 2.2170.014 1 000 1 000

Hallingdal Reiseliv AS 3) 2.2170.015 14,10 % 135 000 135 000

Geilolie Borettslag 2.2170.016 17,65 % 1 500 1 500

Vinn AS 2) 2.2170.017 28 % 1 085 000 35 000
A/L Foreningen Nordens Hus 2.2170.020 500 500

Studentersamfundets Hus A/L 2.2170.021 300 300

Kommunekraft A/S 2.2170.022 0,31 % 1 000 1 000

Geilo Informasjonssenter AS 2.2170.023 100 % 5 764 862 5 764 862

Ustekveikja Energi AS 2.2170.025 100 % 11 000 000 11 000 000

Hallingdal Kraftnett AS 2.2170.026 29,90 % 59 780 000 59 780 000
Godfarfoss Kraft AS 2.2170.028 33 % 1 326 600 1 326 600

Hardangerviddatunnelene AS 2.2170.031 40 % 40 000 40 000

Hallingdal Renovasjon IKS 2.2166.002 19,57 % 0 0

Kommunerevisjonen IKS 8,33 % 0 0

Sum 103 258 904k r 100 752 464k r
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Note 9 Langsiktig gjeld

Det ble gjort låneopptak i 2019 pålydende 62,3 mill. kr i KLP-banken, og 3 mill. kr i
Husbanken. Låneopptaket er 8,7 mill. kr lavere enn samlede vedtak (71 mill. kr). Dette er
grunnet innbetalte utbyggermidler pålydende 6,7 mill. kr knyttet til investeringsprosjekt 143
skole – og idrettsområde, samt 2 mill. kr mer i prosjektmidler til ombygging av Geilo
samfunnshus som kunne redusere låneopptaket.

Det er betalt totalt 19,2 mill. kr i ordinære låneavdrag, herav 18,6 mill. kr i låneavdrag for
kommunen og 535 450 kr for Kleivi næringspark. I tillegg er det betalt 1,5 mill. kr i avdrag til
Husbanken. I tillegg er det betalt 4,1 mill. kr i ekstraordinære låneavdrag i
investeringsregnskapet, herav 3,5 mill. kr for Kleivi næringspark etter styrevedtak i sak 4/19.

Samlet ekstern lånegjeld er 482,8 mill. kr pr. 31.12.2019, det vil si 40,6 mill. kr mer enn ved
utgangen av 2018.

Kommunen har flytende rente på majoriteten av sine lån. Gjeldende rente pr. 31.12.19 for
disse var 2,36 %.

I 2019 ble låneopptakene pålydende 62,3 mill. kr gjort i KLP-banken, og etter vurdering ble
disse bundet til fastrente 1,96 % for tre år.

La ngs.gje ld Gj.sn.

Forde ling a v la ngsiktig gje ld e tte r re nte be tinge lse r 31.12.2019 re nte

Langsiktig gjeld med fast rente : 62 320 000 1,96 %

Langsiktig gjeld med flytende rente : 420 484 949 2,36 %

Forde ling a v la ngsiktig gje ld: 31.12.2019 01.01.2019
Ne ste å rs
a vdra g

Gj .snittl ig
løpe tid (å r)

Gjeldsbrevslån/banklån i Kommunalbanken og KLP-banken 446 896 118 403 749 703 20 693 771 25
Obligasjonslån 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0
Husbanklån 31 091 081 29 597 745 1 686 661 30
Finansielle leieavtaler 0 0 0 0
Sum bokført la ngsiktig gje ld 477 987 199 433 347 448 22 380 432

Herav selvfinansierende gjeld (husbanklån og selvkostområder) 162 988 329 149 993 679

La ngsiktig gje ld i særre gnska p

Kleivi Næringspark 4 817 750 8 870 000

Sum bokført la ngsiktig gje ld i særre gnska p 4 817 750 8 870 000

Kommune ns sa m le de e kste rne lå ne gje ld 482 804 949 442 217 448
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Lån knyttet til gebyrfinansierte vann – og avløpsprosjekter pr. 31.12.19:

Kilde: KBN Finans, rapport «Tid til utløp pr låneavtale».

Det er innløst ett lån knyttet til vann – og avløpsinvesteringer i henhold til kommunestyresak
13/19. Det ble tatt opp lån pålydende 15,8 mill. kr i 2019 knyttet til selvkostformål i KLP-
banken.

Lån knyttet til øvrige investeringsprosjekter pr. 31.12.19:

Kilde: KBN Finans, rapport «Tid til utløp pr låneavtale».

Det ble foretatt låneopptak pålydende 46,5 mill. kr i KLP-banken knyttet til
investeringsprosjekter.

Låneavtaler Kleivi næringspark:

Kilde: KBN Finans, rapport «Tid til utløp pr låneavtale».

I tillegg til ordinære låneavdrag pålydende 535 450 kr er det betalt ned ekstraordinært
1 975 000 kr på lånenr. 20080366 i henhold til styresak 4/19. Det er også betalt ned
ekstraordinært kr 1 541 800 på lånenr. 20140002 ifølge styrevedtak.

Lå ne numme r Re stgje ld År ti l utløp Utløpsda to
Gje lde nde re nte
31.12.2019 Re nte produkt

KBN-20090827 8 518 888 30 22.12.2049 2,40% P.t. rente
KBN-20110775 12 560 000 32 12.12.2051 2,40% P.t. rente
KBN-20120658 4 420 000 13 21.12.2032 2,40% P.t. rente
KBN-20120659 5 775 000 33 23.12.2052 2,40% P.t. rente
KBN-20130689 25 287 440 34 05.12.2053 2,40% P.t. rente
KBN-20140750 2 085 850 15 18.12.2034 2,47% 3 mnd Nibor
KBN-20140752 18 833 500 35 18.12.2054 2,47% 3 mnd Nibor
KBN-20150628 2 160 000 16 03.12.2035 2,40% P.t. rente
KBN-20150632 20 700 000 36 02.12.2055 2,40% P.t. rente
KBN-20160658 4 396 570 30 14.06.2050 2,40% P.t. rente
KBN-20170440 6 270 000 38 14.09.2057 2,37% P.t. rente
KBN-20180327 5 070 000 39 28.08.2058 2,34% P.t. rente
KLP-Selvkost 2019 15 820 000 30 01.10.2049 1,96% Fastrente
Sum "se lvkostlå n" 131 897 248
Gje nnomsnitt 29 2,37 %

Lå ne numme r Re stgje ld År ti l utløp Utløpsda to
Gje lde nde re nte
31.12.2019 Re nte produkt

KBN-20090807 40 901 830 15 22.12.2034 2,40% P.t. rente
KBN-20110776 22 113 600 17 12.12.2036 2,30% Grønn p.t.
KBN-20110777 24 126 400 17 12.12.2036 2,40% P.t. rente
KBN-20120660 60 683 040 18 21.12.2037 2,40% P.t. rente
KBN-20130688 47 150 400 19 06.12.2038 2,40% P.t. rente
KBN-20140751 28 584 800 18 18.12.2037 2,47% 3 mnd Nibor
KBN-20150631 4 200 000 21 03.12.2040 2,40% P.t. rente
KBN-20160659 4 373 600 22 16.12.2041 2,40% P.t. rente
KBN-20170441 29 357 200 23 15.09.2042 2,37% P.t. rente
KBN-20180328 7 008 000 24 28.08.2043 2,34% P.t. rente
KLP Investeringer 2019 46 500 000 30 01.10.2049 1,96% Fastrente
Sum inve ste ringslå n 314 998 870
Gje nnomsnitt 20 2,35 %

Lå ne numme r Re stgje ld År til utløp Utløpsda to
Gje lde nde re nte
31.12.2019 Re nte produkt

KBN-20080366 1 503 950 9 22.09.2028 2,4% P.t. rente
KBN-20110647 2 040 000 17 10.11.2036 2,5% 3 mnd Nibor
KBN-20140002 1 273 800 19 31.01.2039 2,3% P.t. rente
Sum 4 817 750
Gje nnomsnitt 15 2,4%
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Note 10 Rentesikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans – og
gjeldsforvaltningen. I reglementets punkt 7 heter det at «Lånte midler skal over tid gi lavest mulig
totalkostnad, men med mulighet for sikring av renterisiko ut fra behov for forutsigbarhet i
lånekostnader». I punkt 2.4, siste avsnitt er det vist til at «Styring av låneporteføljen skal skje ved å
optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om framtidig
renteutvikling».

Låneopptakene for 2019 ble bundet til fast rente 1,96 %for 3 år i KLP-banken fordi det var det beste
tilbudet fra bankene på gjeldende tidspunkt. Dette viste seg også å være det mest fornuftige valget
for 2019 og 2020 i og med at den flytende renta økte til 2,4 % ved utløpet av 2019. De to lånene med
fast rente er vist i tabellen:

Langsiktig gjeld med fast rente

Note 11 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å
beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes
som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert
med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til
avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av
kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld
avsettes til avdragsfond (bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og
refinansiering punkt 3.4 nr. 2.

Lån nr. Volum (mill.) Siste forfall
Rente-

binding til Betaler rente
Finans-

reglementet
KLP Investeri nger 2019 46,50 okt.49 okt.22 1,96 % pkt. 2.4
KLP-Sel vkost 2019 15,82 okt.49 okt.22 1,96 % pkt. 2.4

Forholdet mellom betal te avdrag om minimumsavdrag 2019 2018

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 19 162 528 22 777 630

Beregnet minimumsavdrag 16 043 511 15 200 000

Avvik 3 119 017 7 577 630

Avdra g på lå n ti l vide re utlå n og forskotte ringe r 2019 2018

Mottatte avdrag på startlån 3 339 123 2 392 349

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 1 506 664 1 406 664

Avsetning til avdragsfond 1 832 459 985 685

Saldo avdragsfond 31.12. konto 25590000 2 918 144 1 085 685
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Note 12 Kommunens garantiansvar

Ansvaret innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt av
kommunale foretak.

Garantiansvaret for Hallingdal Renovasjons låneportefølje er totalt 17 mill. kr for Hol
kommune. Kommunens eierandel er 19,57 %. Det er i gjennomsnitt 2,38 % rente for
disse lånene, bortsett fra to lån som har 2,3 % rente (grønn p.t.).

Note 13 Andre vesentlige forpliktelser
Hol kommune har ingen langsiktige forpliktelser som har vesentlig betydning for
kommunens driftsregnskap fremover. F. eks. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og
avtaler om drift av kommunale tjenester.

Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi

Høsten 2019 ble det plassert 10 mill. kr i henholdsvis Eika pengemarkedsfond (7 mill.
kr) og Eika obligasjonsfond (3 mill. kr), etter vedtak i formannskapet sak 77/19, jfr.
Finansreglementet pkt. 2.2 og 2.3. Disse er ført på balansekonto kap. 2.11. Det er
ikke regnskapsført verdiendringer for disse i 2019, men det er ført renteinntekter
pålydende 48 692 kr.

Utløpe r

Gitt ove rfor - na vn 31.12.2019 31.12.2018 da to

Ha l lingda l Re nova sjon IKS: 90 000 000kr -kr -kr

20100424 Kommunalbanken AS 4 843 575kr 5 283 900 18.11.2030

20120184 Kommunalbanken AS 2 446 250kr 2 641 950 29.06.2032

20130238 Kommunalbanken AS 471 557kr 643 264 15.11.2024

20140141 Kommunalbanken AS 893 860kr 955 505 11.04.2034

20150319 Kommunalbanken AS 798 456kr 848 360 21.09.2035

20160280 Kommunalbanken AS 1 097 877kr 1 130 168 14.07.2036

20170263 Kommunalbanken AS 1 345 438kr 1 590 063 02.06.2025

20170264 Kommunalbanken AS 1 327 965kr 1 593 558 23.09.2024

20180117 Kommunalbanken AS 1 788 929kr 2 044 490 09.11.2026

20190197 Kommunalbanken AS 1 955 667kr 13.12.2030

Hol Kirke l ige Fe lle srå d:

Lån nr. 8317.50.25327 KLP 11 650 000kr 8 737 500kr 9 320 000kr 15.11.2034

Lån nr. 8317.53.05818 KLP 1 500 000kr 1 125 000kr 1 185 000kr 01.08.2038

Ge ilo Informa sjonsse nte r AS:

Lån nr. 2016072 Kommunalbanken AS 1 821 070kr 2 101 250kr 23.02.2026

IKA Kongsbe rg

Lån nr. 20190571 Kommunalbanken AS 1 797 442kr 1 797 442kr 20.05.2055

Sum ga ra ntia nsva r 30 450 586kr 31 134 948kr

Ga ra ntia nsva r pe rGa ra nti -

ra mme

Aktiva kla sse
Fina nsforva ltnings-
re gle me nt

Anska ffe lse s-
kost

Ma rke ds-
ve rdi

Ba la nse ført-
ve rdi

Re sulta tført
ve rdie ndring Dura sjon

Pengemarkedsfond Pkt. 2.2 og 2.3 7 000 000 7 032 421 7 000 000 0 0
Obligasjonsfond Pkt. 2.2 og 2.3 3 000 000 2 939 436 3 000 000 0 0
Sum 10 000 000 9 971 856 10 000 000 0 0
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Note 15 Avsetning og bruk av fond

Fond sa mle t
Be holdning
01.01.2019 Avse tninge r

Bruk a v fond i
driftsre gnska pe t

Bruk a v fond i
inv.re gnska pe t

Be holdning
31.12.2019

Disposisjonsfond 54 464 198kr 4 024 980kr 6 703 932kr 806 238kr 50 979 008kr
Bundne driftsfond 55 592 304kr 26 531 648kr 29 266 888kr 216 704kr 52 640 360kr
Ubundne investeringsfond 5 541 602kr 1 528 573kr 1 543 627kr 5 526 547kr
Bundne investeringsfond 12 822 868kr 12 047 621kr 6 730 890kr 18 139 599kr
Sa mle de a vse tninge r og bruk a v a vse tninge r 128 420 972kr 44 132 822kr 35 970 820kr 9 297 460kr 127 285 514kr

Bundne fond
Be holdning
01.01.2019 Avse tninge r Bruk a v fond

Be holdning
31.12.2019

Bundne driftsfond k ap. 2.51
Næringsfond/Kraftfond 19 376 653kr (21 291 218)kr 22 164 630kr 18 503 240kr
Selvkostfond 18 033 430kr (2 131 760)kr 7 410 671kr 12 754 519kr
Øremerka statstilskudd Kultur og oppvekst 774 542kr (2 311 043)kr 614 915kr 2 470 671kr
Øremerka statstilskudd Helse og omsorg 3 747 763kr (1 062 195)kr 1 613 902kr 3 196 056kr
Øremerka statstilskudd andre tjenester 1 368 735kr (325 000)kr 66 370kr 1 627 365kr
Gavefond 5 043 583kr (548 912)kr 34 146kr 5 558 350kr
Etableringstilskudd og avsatt til tap på startlån, Husbanken 945 218kr (100 000)kr 129 986kr 915 232kr
Jordbruksfond, viltfond, fiskefond, friluftsfond 1 830 460kr (67 600)kr 15 458kr 1 882 601kr
Geilo stasjon KID-midler og knutepunkt P127 1 362 597kr -kr 216 704kr 1 145 893kr
Utbyggeravtaler Geilo løyper 1 119 177kr (1 749 650)kr 536 000kr 2 332 827kr
Hol og Ål Felleskjøkken konto 25180300 571 251kr (169 235)kr 60 600kr 679 886kr
Kleivi Næringspark konto 25190990 387 838kr -kr -kr 387 838kr
Avsatte leieinntekter Hovet Næringssenter 390 328kr (191 776)kr 582 104kr
Stipendfond for utdanning for ungdom 626 248kr (13 051)kr 50 000kr 589 298kr
Øvrige bundne driftsfond 14 480kr -kr -kr 14 480kr
Sum 55 592 304kr (29 961 438)kr 32 913 382kr 52 640 360kr

Bundne investeringsfond k ap. 2.55
Til nedbetaling av husbanklån 1 085 685kr (1 832 459)kr -kr 2 918 144kr
Utbygginsavtaler Budalslie, Kikut 4 024 622kr -kr -kr 4 024 622kr
Utbyggingsavtaler Geilo 3 045 246kr (6 617 964)kr -kr 9 663 210kr
Justeringsrett Holestøl og Geilohovda 329 692kr -kr 329 692kr -kr
Tilsagn spillemidler 231 604kr (346 000)kr -kr 577 604kr
Kleivi næringspark bundet investeringsfond 4 106 000kr (166 800)kr 3 316 800kr 956 000kr
Sum 12 822 849kr (8 963 223)kr 3 646 492kr 18 139 580kr

Disposisjonsfond ka p. 2.56
Be holdning
01.01.2019 Avse tninge r Bruk a v fond

Be holdning
31.12.2019

Disposisjonsfond konto 25600000, avsatt og brukt av kommunestyret 42 374 111kr (5 119 506)kr 6 785 881kr 40 707 736kr
Sti - og løypefond. Bruk av fond i Formannskapssak 72/19. 5 000 000kr 516 150kr 4 483 850kr
Geilo sti - og løypefond. Bruk av fond i K-sak 42/19 5 000 000kr -kr 750 000kr 4 250 000kr

-kr
Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav: -kr -kr -kr -kr
Kultur og oppvek st: Fond for b ygdeb ok a og Amerik ab rev 245 663kr (65 031)kr -kr 310 694kr
Helse og omsorg: Opplæring legetjenesten 40 358kr (21 183)kr 37 782kr 23 759kr
Tek nisk etat: Gateb ruk splan Geilo P 110 og P117 1 804 065kr -kr 601 097kr 1 202 968kr
Sum disposisjonsfond 54 464 198kr (5 205 720)kr 8 690 910kr 50 979 007kr

Ove rføring fra driftsre gnska pe t ti l inve ste ringsre gnska pe t Re gnska p 2019
Juste rt budsje tt

2019
Opprinne l ig

budsje tt 2019 Re gnska p 2018
Overføring vedtatt av kommunestyret: Egenkapitalinnskudd KLP 1 432 306kr -kr 1 700 000kr 1 615 992kr
Overføring foretatt av underordnet organ: -kr -kr -kr -kr
Sum ove rført ti l inve ste ringsre gnska pe t 1 432 306kr -kr 1 700 000kr 1 615 992kr
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Note 16 Strykninger og korrigeringer

Strykninger i driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig balanse. For å komme frem til
resultatet er følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.

Korrigeringer investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse etter gjennomførte korrigeringer i
henhold til regnskapsforskriften § 9 (ny forskrift § 4-5). Følgende korrigeringer er
gjennomført.

Note 17 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk
Konto for endring av regnskapsprinsipp

Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for
endring av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og
negativ saldo skal ikke dekkes inn.

Note 18 Regnskapsmessig merforbruk
Hol kommune har ikke hatt merforbruk i årene 2016-2019 som må dekkes inn, men
det vises til informasjon i note 16.

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger -kr
Redusert overføringer til investeringsregnskapet -kr
Redusert avsetning til disposisjonsfond 3 715 805kr
Redusert dekning av tidligere års merforbruk -kr
Re gnska psme ssig me rforbruk e tte r strykninge r 3 715 805kr

Udekket beløp før korrigeringer 14 129kr
Redusert budsjetterte avsetninger til ubundet investeringsfond (14 129)kr
Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger -kr
Ude kke t be løp e tte r korrige ringe r 0kr

Konto for e ndring a v re gnska psprinsipp 31.12.2019 01.01.2019
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 1 413 196 1 413 196
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0
Sum 1 413 196 1 413 196
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Note 19 Kapitalkonto

Sa ldo 01.01. 584 361 233kr

Øk ning av k apitalk onto (k redi tposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 37 995 490kr

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -kr

Kjøp av aksjer og andeler 1 050 000kr

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -kr

Utlån av sosiale utlån 36 902kr

Utlån av startlån og andre utlån 6 445 141kr

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse 1 456 440kr

Avdrag på eksterne lån 24 732 499kr

Økning pensjonsmidler KLP 16 655 661kr

Økning pensjonsmidler SPK 9 329 713kr

Reduk sjon av k api talk onto (debetposteringer)

Salg av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler -kr

Avskriving av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 34 971 395kr

Nedskrivning av eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 438 124kr

Salg av aksjer og andeler -kr

Nedskrivning av aksjer og andeler -kr

Avdrag på utlån - sosiale utlån 25 173kr

Avdrag på andre utlån (startlån) 3 359 637kr

Avskrivning utlån -kr

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr

Bruk av midler fra eksterne lån 34 057 201kr

Reduksjon pensjonsmidler -kr

Økning pensjonsforpliktelser 30 508 908kr

Urealisert kurstap utenlandslån -kr

Sa ldo 31.12. 578 702 641kr
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Note 20 Investeringsprosjekter

1) Merinntekter er inntekter ut over det som er budsjettert, som salgsinntekter,
momskompensasjon, utbyggingsavtaler, refusjoner, tilskudd osv. Dette er i 2019 ført på
prosjekt 10 Vøllo for salgsinntekter av tømmer og prosjekt 35 Geilo samfunnshus for
sponsorinntekter til stoler i amfiet.

Med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til
felles finansiering av investeringsregnskapet, jfr. Veileder for budsjettering av investeringer
og avslutning av investeringsregnskapet kap. 6.1. Dette er gjort som følger:

2) Merforbruk på Prosjekt 10, 16, 37/38 og 122 er delfinansiert av restmidler fra prosjekt 017.

3) Merforbruk på prosjekt 123 er delvis finansiert av P 197.
4) Merforbruk på prosjekt 150, 182 og 122 er delvis finansiert av restmidler fra prosjekt 198.

5) Prosjekt 122 er finansiert av fondsmidler knyttet til Geilo stasjon prosjekt 127.
6) Prosjekt 182 hadde regnskapsført 1 218 478 kr i restmidler fra 2018, men dette var ikke

realistisk fordi det besto av ubrukt momskompensasjon og ingen lånemidler.
7) Alle utgifter knyttet til Hegnavegen er ført på prosjekt 122 i 2019.
8) Restmidler på prosjekt 14 består av ubrukt momskompensasjon for vann/avløp som ble

feilbudsjettert. Dette er ikke realistiske restmidler, og blir ikke videreført i 2020.

Prosje ktnr. Prosje kt

Ve dta tt utgi fts-
ra mme

inkl. å re ts
budsje tt

Åre ts
budsje tt

Re gnska ps-
ført tidl ige re

år
Re gnska ps-

ført i å r

Sum
re gnska ps-

ført
Me r-

innte kte r 1)

Gje nstå r a v
utgifts-
ra mme Fotnote

010 Reguleringsplan I3 Vøllo 3 610 000 1 786 507 1 823 493 2 800 445 4 623 938 -299 298 -714 639 2

014 Traktor driftsavdelingen 1 000 000 1 000 000 840 000 840 000 160 000 7

016 Scooter brann og feiervesen 150 000 150 000 148 874 148 874 1 126 2

017 Tankbil Hol brann - og feiervesen 2 500 000 2 500 000 623 923 623 923 1 876 077 2

018 Hol barnehage uteområde 138 000 95 768 95 769 95 769 42 231

019 Uteområde Kringlemyr 8 og 10 1 000 000 200 128 200 128 200 128 799 872

026 VA Ledningsnett Tuftehuset-Reinebu 1 200 000 15 925 857 863 15 925 873 788 326 212

027 Va ledningsnett Hellemovegen 2 200 000 596 164 596 164 596 164 1 603 836

030 VA ledningsnett Lauvrudvegen 1 200 000 85 491 85 491 85 491 1 114 509

035 Geilo samfunnshus amfi og ventilasjon 4 474 500 4 474 500 4 474 282 4 474 282 -136 000 136 218

037 Ombygging resepsjonen kommunehuset 1 375 000 1 375 000 2 110 382 2 110 382 -735 382 2

038 Branntekniske tiltak kommunehuset 625 000 625 000 28 987 28 987 596 013 2

039 Branntekniske tiltak Geilotun 1 000 000 243 734 243 734 243 734 756 266

042 Geilotun tak 1 875 000 1 321 715 1 321 715 1 321 715 553 285

043 Utstyr fotterapi 375 000 104 534 104 534 104 534 270 466

044 LMP-telefoner 195 000 195 000 - 195 000

045 Hallingskarvet skole ventilasjon 2019 1 000 000 919 897 919 897 919 897 80 103

048 Omgjøring av kommunal bolig til omsorgsbolig 1 875 000 469 082 469 082 469 082 1 405 918

057 Helsestasjon ombygging Geilotun. 13 500 000 148 506 11 480 945 148 506 11 629 451 1 870 549

080 Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole 4 500 000 4 392 104 33 499 4 392 104 4 425 603 74 397

092 Forprosjekt brann/feiing 625 000 62 710 265 810 62 710 328 520 296 480

096 Sanering vann og avløpsledninger 5 850 000 1 379 787 3 617 656 1 379 787 4 997 443 852 557

104 Dagali vannverk 1 500 000 1 500 000 0 - 1 500 000

105 Skallsikring vannverk 1 000 000 497 727 497727 497 727 502 273

110, 114-117 Gatebruksplan Geilo sentrum 67 540 000 635 928 85 827 833 635 928 86 463 761 -19 925 695 1 001 934

122 Gangbru Geilo stasjon 2 969 173 2 969 173 -2 969 173 2,4,5

123 Gullsteinv- Hjalmeveien 1 990 000 1 376 916 613 084 1 601 888 2 214 972 -224 972 3

126 Hovedplan V/A 3 000 000 816 396 815 245 816 396 1 631 641 1 368 359

127 Geilo stasjon 14 375 000 34 614 215 216 704 34 830 919 -20 455 919 -0 5

131 Returpunkter for avfall 938 000 96 114 601 852 96 114 697 966 240 035

136 Ventilasjonsanlegg Sudndalen renseanlegg 300 000 300 000 328 000 328 000 -28 000

137 Ventilasjonsanlegg Ustaoset renseanlegg 300 000 300 000 281 292 281 292 18 708

142 V/A P 143 skoleområdet 3 500 000 368 886 368 885 368 885 3 131 115

143
Prosjektering av trafikksikkerhetstiltak
ved Geilo Skole og idrettsområde 49 125 000 2 661 906 221 006 2 661 906 2 882 912 46 242 089

148 Vei - og gatelys 1 500 000 401 256 1 098 743 0 1 098 743 401 257

150 Kommunale veger 3 750 000 3 750 000 3 826 988 3 826 988 -76 988 4

182 Hegnav del 2 inkl v/A og P165/168 og 186 6 506 902 5 288 424 25 810 5 314 234 1 218 478 -25 810 4, 6

197 Hovedledning kloakk Geilo fra 2011 35 700 000 1 220 300 27 868 732 1 220 300 29 089 032 6 610 968 3

198 Høgehaug bo - og behandlingssenter 131 900 000 2 347 924 129 552 075 435 387 129 987 462 1 912 538 4

SUM 373 192 402 38 414 904 304 580 474 37 044 937 341 625 410 -39 598 434 71 165 426
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Prosjektregnskap etter finansiering er vist i følgende tabell:

Oversikten viser et netto udekket beløp pålydende 14 129 kr etter finansiering av alle
prosjektene. Dette beløpet er strøket fra avsetning til ubundet investeringsfond jfr. forskrift
om årsregnskap § 9, se note 16.

P rosjekt P rosjektnavn Regnskap 2019 Budsjet t 2019 Regnskap 2018
004 Kjøp/sal g av aksje r/ande l e r 0 0 0
006 Kjøp/sal g fast e i e ndom -99 313 0 0
007 V A-anl e gg Lute n 0 0 0
008 Formi dl i ngsl ån/e tabl .l ån 0 0 0
009 Forskutte ri ng/utl ån 0 0 0
010 Re g.pl an I3 V øl l o 0 0 0
014 Traktor dri ftsavde l i nge n Hol 0 0 0
015 Ege nkapi tal i nnskudd KLP 0 0 0
016 Scoote r Hol brann - og fe i e rve se n 0 0 0
017 Tankbi l Hol brannve se n. 0 0 0
018 Hol barne hage ute område 0 0 0
019 Ute område Kri ngl e myr 8 og 10 0 0 0
022 Bol i gfe l t Skurdal e n 0 0 -553 610
026 V A-l e dni ngsne tt Tufte huse t-Re i ne bu 0 0 0
027 V A-l e dni ngsne tt He l l e move ge n 0 0 0
030 V A-l e dni ngsne tt Lauvrudve ge n 0 0 0
033 Ombyggi ng Hove t skol e 0 0 0
035 Ge i l o samfunnshus amfi og ve nti l asjon 0 0 0
036 Carport hje mme tje ne ste n 0 0 124 360
037 Ombyggi ng Hol kommune hus i nkl . brannte kni sk og ve nti l asjon 0 0 0
038 Utbe dri ng av brannte kni ske ti l tak, Hol kommune hus 0 0 0
039 Utbe dri ng av brannte kni ske ti l tak, Ge i l otun 0 0 0
042 Ge i l otun re habi l i te ri ng av tak 0 0 0
043 Utstyr t i l fotte rapi avde l i nge ne på i nsti tusjone ne 0 0 0
044 LMP-te l e fone r i H/O e tate n 0 0 0
045 Hal l i ngskarve t skol e ve nti l asjon 0 0 0
047 Ombyggi ng Hol kommune hus 2.e tg. 0 0 0
048 Omgjøri ng av kommunal bol i g ti l he l døgns omsorgsbol i g 0 0 0
057 Ombyggi ng he l se stasjon Ge i l otun 0 0 0
065 Sani tærbygg Ge i l o be ach 0 0 0
080 Nærmi l jøanl e gg Hal l i ngskarve t skol e 0 0 0
092 Be re dskapsse nte r - prosje kte ri ng/oppstart 0 0 0
096 Sane ri ng vann- og avl øpsl e dni nge r 0 0 0
104 Nytt/ re hab. Dagal i vannve rk 0 0 0
105 Skal l si kri ng vannve rk og høyde basse ng 0 0 0
110 Gate brukspl an Ge i l o 0 0 0
113 Bi l - og maski npark -3 000 0 -6 000
117 Amfi oml e ggi ng V e sl e sl åttve ge n 0 0 0
119 Innkjøp utstyr kart og oppmål i ng 0 0 0
122 Gangbru Ge i l o stasjon 116 442 0 0
123 Avl øpsl e dni ng Gul l ste i nv.-Hjal me v. 0 0 0
126 Hove dpl an v/a i nstal l asjone r 0 0 0
127 Ge i l o stasjon 0 0 0
131 Opparbe i de l se re turpunkte r 0 0 0
135 V arme anl e gg Ge i l o re nse anl e gg 0 0 45 544
136 V e nti l asjonsanl e gg Sudndal e n re nse anl . 0 0 0
137 V e nti l asjonsanl e gg Ustaose t re nse anl e gg 0 0 0
139 Utski fti ng gml . sl amse ntri fuge Ge i l o 0 0 82 718
142 V ann og avl øp P143 0 0 0
143 Trafi kksi kke rhe tsti l tak Ge i l o skol e / i dre ttsområde 0 0 0
145 Juste ri ngsre tt Ge i l ohovda 0 0 0
146 Juste ri ngsre tt Hol e støl 0 0 0
148 V e i - og gate l ys 0 0 0
150 Kommunal e ve i e r, ramme 0 0 215 781
169 Utski fti ng vannl e dn Nye Havsdal sve i e n 2009 0 0 0
173 Avl øpsl e dni ng nye Havsdal sve i e n 2009 0 0 0
182 He gnave ge n parse l l 2 0 0 0
183 V annl e dni ngsne tt Li e n, Ge i l o 0 0 0
184 Kl oakkl e dni ngsne tt Li e n, Ge i l o 0 0 0
187 Utvi de l se Hol vannve rk 0 0 15 404
195 Kl e i vi kjøp/sal g/i nfrastruktur 0 0 0
196 Avdrag l ån Kl e i vi 0 0 0
197 Hove dl e dni ng vann/kl oakk Ge i l o 0 0 0
198 Høge haug bo- og be handl i ngsse nte r 0 0 0
199 Re gnskapsme ssi g ude kke t -14 129 0 75 802

Totalt 0 0 0
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Note 21 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer
Det er gitt følgende overføringer og tilskudd i 2019:

Prosjekt 035 Geilo samfunnshus amfi og ventilasjon: kr 2 884 398 er gitt i tilsagn fra
Buskerud fylkeskommue etter søknad for desentralisert ordning kulturbygg. Midlene er
benyttet fullt ut til finansiering av prosjektet.

Prosjekt 143 trafikksikkerhetstiltak Geilo skole – og idrettsområde: Hallingdal hytteservice
har bidratt med 6 617 963 kr i utbyggermidler. Dette er knyttet til detaljregulering
Breidablikk (område HBTF9). Hol kommune er forpliktet til å avsette og anvende midlene til
formål i Geilo sentrum, eller alternativt t il gjennomføring av V1 i plan for skole - og
idrettsområdet, som også er et rekkefølgekrav for utbygger i HBTF9. Midlene er avsatt på
bundet investeringsfond.

Note 22 Selvkostområder

Hol kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold
til ''Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD,
feb. 2014)''.Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost
Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av
gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene
penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert
regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte
gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære
driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser,
ikke være direkte sammenlignbare.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv
regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt
indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra
kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder. Dette vises i tabell:

Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Regnskapsresultat Selvkostkalkyle
Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000
Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000
Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000
Kalkulatorisk rente 0 1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000
Resultat 1 370 000 160 000

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter ekslusiv
regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt
indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).
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Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal
fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår
ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som
kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske
rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en
kalkylerente.

Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2019 var denne lik
2,30 %.

Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan
inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til
bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av
lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste
generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de
brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har
overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det
kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet
være disponert innen 2024.

Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide
forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser.

Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling
av antall brukere og generell etterspørsel.I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør
kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet
for 2019 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser
i budsjettet for 2020 og etterkalkylen for 2019.
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Samlet etterkalkyle 2019

Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 3. februar 2019.

Etterkalkyle selvkost 2019 Vann Avløp Slamtømming Renovasjon Totalt

Direkte driftsutgifter 8 916 661 14 723 394 1 887 448 13 425 281 38 952 784
Avskrivningskostnad 3 426 589 5 360 658 118 201 7 910 8 913 357
Kalkulatorisk rente (2,3 %) 1 912 223 2 300 576 24 589 4 653 4 242 041
Indirekte driftsutgifter (netto) 499 286 505 575 91 115 111 925 1 207 901
Indirekte kalkulatorisk rente 1 255 676 97 121 2 150

Driftskostnader 14 756 014 22 890 879 2 121 450 13 549 890 53 318 233
- Øvrige driftsinntekter -112 318 -1 054 347 -20 164 -11 764 -1 198 592

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) 14 643 696 21 836 533 2 101 286 13 538 126 52 119 641
Gebyrinntekter 16 040 142 15 096 252 1 372 989 14 523 073 47 032 456

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) 1 396 446 -6 740 281 -728 297 984 947 -5 087 185
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostfond 01.01 5 639 118 8 828 403 3 283 461 -397 574 17 353 408
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 1 396 446 -6 740 281 -728 297 984 947 -5 087 185
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 145 759 125 540 67 144 2 183 340 626

Selvkostfond 31.12 7 181 323 2 213 662 2 622 308 589 555 12 606 849

Etterkalkyle selvkost 2019 Feiing Reguler ingsp
laner

Bygge- og
eierseksj.-

saker

Oppmåling Totalt

Direkte driftsutgifter 2 581 100 2 175 120 3 840 284 2 098 795 10 695 299
Avskrivningskostnad 0 0 0 31 144 31 144
Kalkulatorisk rente (2,3 %) 1 161 0 0 5 737 6 898
Indirekte driftsutgifter (netto) 470 688 432 289 813 865 229 752 1 946 595
Indirekte kalkulatorisk rente 903 480 865 730 2 979

Driftskostnader 3 053 852 2 607 890 4 655 013 2 366 159 12 682 915
+ Tilskudd/subsidiering 0 1 902 152 571 378 413 629 2 887 159
- Øvrige driftsinntekter -65 506 -15 346 -325 824 -120 383 -527 059

Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag) 2 988 347 690 392 3 757 812 1 832 146 9 268 697
Gebyrinntekter 2 848 680 690 392 3 757 812 1 832 146 9 129 030

Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) -139 667 0 0 0 -139 667
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Selvkostfond 01.01 282 445 0 0 0 282 446
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -139 667 0 0 0 -139 667
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 4 890 0 0 0 4 890

Selvkostfond 31.12 147 669 0 0 0 147 669

Etterkalkylene for 2019 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring
med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost.
EnviDans selvkostberegningsmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

Figuren under viser fondsbeholdningen i de ulike selvkostfonende pr. 31.12.19, og planlagt
utvikling til 2022.
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Note 23 Avfallsvirksomheten
Det vises til note 22 for etterkalkyle for avfallsvirksomheten. Hol kommune er med i det
interkommunale samarbeidet Hallingdal Renovasjon IKS som håndterer
avfallsvirksomheten.

Note 24 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
Geilo lufthavn Dagali er godkjent solgt i kommunestyresak 28/19 den 13.11.2019. Salgspris
er 9,5 mill. kr og skal avsettes på ubundet investeringsfond. Det er planlagt overtagelse i
2020, men det er ikke signert kjøpekontrakt pr. 11.03.2020.

Aksjer i energiselskapet Vardar AS er overdratt fra Buskerud fylkeskommune til kommunen i
Buskerud fra 1.1.2020. Hol kommunes andel er 0,93 % av selskapets totale aksjekapital
pålydende 268 561 000 kr (ref. Vedtekter for Vardar AS gjeldende f.o.m. 1.1.2020). Dette
utgjør 2 497 617 kr og balanseføres i 2020.

Note 25 Skatteutgifter

Kommunen er skattepliktig for inntekter knyttet til kraftomsetning.

Kraftomsetningen består av inntekter fra andels- og konsesjonskraft (forvaltes av
Ustekveikja Energi AS), Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja kraftverk DA.

Skatten betales årlig etterskuddsvis.

Skattepliktig resultat er hentet fra Skatteoppgjør for 2019 for Hol kommune. Årets skatteutgift
er faktisk betalt skatt 2019.

Årets skatteutgift utgjør 23 % av skattepliktig resultat for kraftomsetningen.

Note 26 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner.

Det foreligger ingen slike poster.

Note 27 Estimatendringer, korrigering av tidligere års feil

Det vises til note 17.

Note 28 Etablering/avvikling av KF
Det er ikke etablert nye kommunale foretak i 2019, og heller ikke avviklet KF.

Ska tte pliktig virksomhe t
Ska tte pliktig

re sul ta t
Åre ts

ska tte utgift

Kraftomsetning Hol 2018 14 646 525 3 371 740

Sum 14 646 525 3 371 740



21/20 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune - 20/00072-1 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune : 19-05388-4 Årsregnskap dokument 2019

ÅRSREGNSKAP HOL KOMMUNE 2019

31Undertekst

Note 29 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og IKS

Ørteren kraftverk: Hol komumune har fra 2006 ytt et ansvarlig lån til Ørteren kraftverk KF på
kr 40 000 000. Dette står oppført på kommunens balansekonto kap. 222. Ørteren kraftverk
betaler renter til Hol kommune for dette utlånet. I 2019 utgjorde dette 1 021 000 kr.

Kleivi næringspark: Hol kommune hefter for en halvpart av Kleivi Næringspark sin gjeld på kr
4 817 750. Ål kommune hefter for den andre halvparten av lånet. Kleivi næringspark betaler
renter av sine lån gjennom sitt driftsregnskap.

Note 30 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet
omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende
beløp :

Udekket underskudd skyldes en faktura og korrigert feriepengekrav for sykepenger som ble
ført etter regnskapsavslutning. Dette ble overført til tjeneste 2611 i Hol kommune, som tok
kostnaden i sitt regnskap.

31.12. 2019 31.12. 2018

Kommuna l virksomhe t - na vn: Fordringe r Gje ld Fordringe r Gje ld

Kortsik tige poster

-kr -kr -kr -kr

Sum kortsiktige poste r -kr -kr -kr -kr

Langsik tige poster

Ørteren kraftverk KF 40 000 000kr -kr 40 000 000kr -kr

Kleivi næringspark 2 408 875kr -kr 4 435 000kr -kr

Sum la ngsiktige poste r 42 408 875kr -kr 44 435 000kr -kr

Kle ivi
næringspa rk Fe lle skjøkke ne t

493 829kr 3 379 730kr
493 829kr 3 379 730kr
987 657kr 6 759 461kr
316 474kr 2 263 299kr

1 304 131kr 9 025 402kr
0kr (2 643)kr

Avsatt på bundet fond
-kr -kr
-kr -kr
-kr 2 643kr

Inte rkommuna l t ti l ta k j f. koml § 27
Overføring fra Hol kommune (kontorkommunen)
Overføring fra Ål kommune inkl. kantine Felleskjøkkenet

Tilbakeført deltaker kommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd

Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
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1. Rådmannens resultatvurdering 

Kommunen får en stadig sterkere rolle både som offentlig organ og tjenesteyter. Kommunen har 
mange oppgaver innen tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling, håndheving av lover og 
økonomistyring. Av disse er styring av tjenesteproduksjonen den største oppgaven. Kommunen er en 
underleverandør av velferdstjenester til staten, og lovpålagte tjenester tar omtrent 90 % av 
budsjettet i en kommune1. Tjenestene må leveres innenfor det lovpålagte og innenfor de 
økonomiske rammene som er gitt. 

Årsmeldingen er en tilbakemelding om tjenestene som er levert og om målene innen 
samfunnsutvikling er nådd. Dette innenfor de økonomiske målene som er satt i budsjett og 
nøkkeltall. Årsmeldingen for 2019 er bygget opp med samme inndeling som Handlingsprogram og 
økonomiplan 2019-2022.  

Del 1 gir et bilde av Hol i 2019; befolkningsutvikling, demografi, sysselsetting og politisk virksomhet.  

 Folketallet i kommunen er 4441 innbyggere ved utgangen av 2019. Dette er en tilbakegang 

med 32 personer fra året før. De fleste innbyggerne er sysselsatte innen varehandel, 

hotell/restaurant, samferdsel, forretning eller finanstjenester.   

 Kommunestyret ble valgt i 2019 med en sammensetning av 9 kvinner og 12 menn. Det ble 

behandlet 109 saker i kommunestyret, og 111 saker i formannskapet i 2019. 

Del 2 er en rapportering på målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel gjennom de tiltak 
som ble vedtatt i Handlingsprogrammet for 2019. Det er 11 plantemaer fordelt på samfunnskvalitet, 
livsløp, arbeid og næringsutvikling og infrastruktur. Plantemaene har hver sine målsetninger som til 
felles skal oppfylle visjonen: 

For hvert av plantemaene ble det vedtatt tiltak for 2019-2022. Innholdet fra s. 11 – 29 gir resultat og 
status for målene og tiltakene som gjelder 2019. 

Del 3 gir et statusbilde av organisasjonen Hol kommune i 2019. Arbeidsgiverstrategien som er 
vedtatt for tidsrommet 2010-2020 legger føringer for de valg og prioriteringer som arbeidsgiver 
foretar overfor medarbeiderne. Strategien består av: 

 Omdømmeutvikling 

 Effektivt og synlig lederskap 

 Beholde og rekruttere arbeidskraft 

I kommunen er det sysselsatt andelsmessig flere kvinner enn menn, og de fleste er i aldersgruppen 
45-54 år. Nærværet i 2019 var 92,6 %, som er noe tilbakegang fra 2018.  

                                                
1 B. Brox, Agenda Kaupang februar 2020.  

Hol kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp og bo i, 
med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er variert og hele kommunen er 
i bruk. 
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Del 4 er en rapportering av regnskapet for 2019 i forhold til budsjett og de vedtatte nøkkeltall. En 
kort oppsummering av økonomiresultatene for 2019:  

 Netto driftsresultat er – 4 mill. kr for Hol kommune. Det offisielle resultatet i KOSTRA-

statistikken er -2,9 mill. kr eller -0,5 % for kommunens konsernregnskap som inkluderer 

kommunale foretak og Interkommunale samarbeid. Dette er lavere enn målsetningen og 

anbefalingen om et netto driftsresultat større enn 1,75 %. 

 Resultatet er balansert i henhold til budsjettet. Det ble avsatt 4 mill. kr til disposisjonsfondet, 

som nå inneholder 50,9 mill. kr, eller 8,6 % av brutto driftsresultat for kommunens 

konsernregnskap. Dette er lavere enn målsetningen om 10 % disposisjonsfond i forhold til brutto 

driftsresultat, men innenfor fylkesmannens anbefaling. 

 Netto lånegjeld er 63,5 % av brutto driftsinntekter for kommunens konsernregnskap. Dette er 

noe dårligere enn målsetningen som var gjeldende i 2019, men kommunen har lavere lånegjeld 

enn landssnittet og Kostra-gruppe 3. I HØP 2020 og økonomireglement er det en målsetning om 

maksimalt 60 % netto lånegjeld.  

Del 5 er rapportering av tjenesteområdenes økonomi, drift og kvalitet. Det er også vist 
kvalitetsresultater i del 2. Kvalitet, økonomi og driftsresultater kan oppsummeres slik: 

Sentraladministrasjonens regnskapsførte forbruk er innenfor det budsjetterte, og netto 
driftsutgifter til administrasjon for kommunen er redusert i forhold til foregående år. Dette kan 
forklares med både lavere lønnsforbruk og noe korrigering etter Kostra-analyse i 2019. 

Kultur – og oppvekstetaten har 3 % merforbruk i forhold til budsjettet, som i størst grad er større 
lønnsutgifter enn forventet. For tjenesteområdene er det følgende resultater: 

 Barnehagene i kommunen leverer gode tjenester, og tilfredsheten er bedre enn nasjonalt 

gjennomsnitt som er målt i foreldreundersøkelsen for 2019. Barnehagedekningen er 94 %, 

og netto driftsutgifter for barnehagetjenester er på nivå med Kostra-gruppe 3. 

 Grunnskolen har gjennomført elevundersøkelse i 2019 der resultatene viser at 7. trinn er 

mer tilfreds enn det nasjonale resultatet. 10.trinn er mindre tilfreds enn nasjonalt. 

Grunnskolepoeng er et mål for samlet læringsutbytte etter avsluttet grunnskole, og viser at 

Hol kommune er noe under det nasjonale resultatet. Kommunen har lavere netto 

driftsutgifter (19,9%) enn foregående år i grunnskoletjenesten, og lavere forbruk enn Kostra-

gruppen og landssnittet. Det er fortsatt høyere andel elever som får spesialundervisning enn 

landssnittet.  

 Kulturtilbudet har også i 2019 hatt et variert tilbud med gode besøkstall ved biblioteket, 

UKM, kulturskole og kinotilbud med besøkstall på nivå med det nasjonale. Den økonomiske 

prioriteringen målt i netto driftsutgifter er 5,4 %, som er noe høyere enn Kostragruppe 3 og 

landssnittet.    

Helse - og omsorgsetaten har 6 % merforbruk i 2019 i forhold til budsjettert. Årsaken ligger i at det 

er nye brukere som har et omfattende tjenestebehov. Dette vises gjennom økte lønnsutgifter, og 

bruk av vikarinnleie på grunn av økt sykefravær, og behov for fagdekking. Det er utfordrende å 

frigjøre tid og ressurser til omstilling, innovasjon og prosjekter. De ulike tjenestenes økonomi er 

oppsummert slik: 
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 Det er relativt høye driftsutgifter til omsorgstjenester i kommunen (39,2 %) i forhold til 

Kostragruppen og landssnittet. Kommunehelsetjenester som helsestasjonstjenesten har 

også noe høyere ressursbruk enn landet ellers.  

 Barnevernstjenesten har lavere driftsutgifter i 2019 sammenlignet med tidligere år, og er på 

nivå med Kostragruppe 3.  

Tekniske tjenester har merforbruk i 2019 i forhold til budsjett, som i størst grad tilskrives økte 
driftsutgifter innen vann og avløp.  

 Innen vann og avløp har det vært vært stor økning i driftsutgifter etter pålegg om 

oppgradering av utstyr og opplæring av driftspersonell. Det har også vært lavere 

gebyrinntekter enn forventet.  

 Det har vært stor aktivitet i investeringsprosjekter, og flere av disse videreføres i 2020. 

 Aktiviteten innen kart og oppmåling er høy også i 2019, og over landssnittet.  

 Innen feiing og tilsyn er det noe lavere aktivitet i 2019 enn tidligere år, men kommunen har 

høye driftsutgifter sammenlignet med landssnittet. Dette gjelder også for brann og redning, 

der utrykningene gjelder stadig flere helseoppdrag.  

 Eiendomsavdelingen har også i 2019 hatt stor aktivitet innen byggrehabilitering og 

vedlikehold. Driftsutgiftene i eiendomsforvaltning i Hol er lavere enn tidligere år, og er nå på 

nivå med Kostragruppen.   

Hol havner på en 370. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal 

Rapport. Da er plasseringen justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Dersom man bare 

ser på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 212. plass. Samlet 

sett er nøkkeltallene til Hol omtrent som normalen i Kommune-Norge.  
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Plan / Styringsdokumenter 
Det er en nær sammenheng mellom kommuneplanen, handlingsprogrammet og økonomiplanen. 
Dette kan illustreres slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det store kretsløpet over 4 år synliggjør rullering av planstrategi overfor kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel, som er vedtatt i et 12-års perspektiv. Det lille kretsløpet er den årlige 
rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel gjennom handlingsprogram og økonomiplan med 
årsbudsjett. Årsregnskap og årsmelding gir resultatvurderingen som gir grunnlag for evaluering, 
læring og ny kursretning.  

Årshjul – Politikk og administrasjon 
Med bakgrunn i årsmelding og regnskap kan det gjøres en analyse basert på kommunens resultater 
sammenlignet med andre kommuner i landet (Kostra-analyse). På bakgrunn av analysen gjøres det 
en utredning og planlegging for neste års handlingsprogram og økonomiplan. Dette illustreres 
gjennom årshjul for økonomiplan for Hol kommune2: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
2 Basert på tidligere årshjul for Hol kommune og rådgiver B. Brox, oppdatert februar 2020. 

Blått felt: Administrativ behandling 

Rødt felt: Politisk behandling 

Lilla felt: Samhandling 
administrativt og politisk  
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Hol i 2019 
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Sekundærnæringer: Utvinning, industri, kraft – og vannforsyning og bygge – og anleggsvirksomhet. 

 

 

Folketallet i kommunen er 4441 innbyggere ved utgangen av 2019. Dette er en tilbakegang med 32 
personer fra året før. SSB forventer ingen vesentlig endring i folketallet i 2030 eller 2040.  

De fleste innbyggerne (905 personer) er sysselsatte innen varehandel, hotell/restaurant, samferdsel, 
forretning eller finanstjenester.  Om lag 580 personer er sysselsatt i sekundærnæringer som industri, 
kraft – og vannforsyning, eller bygge – og anleggsvirksomhet. Vel 455 personer er sysselsatt i helse – 
og sosialtjenester.  

Det er økning i andel barn med barnehageplass fra 87 % i 2017 til 94 % i 2019. Det er også større 
andel elever i SFO enn i 2017, og en liten økning i andel elever som får særskilt norskopplæring, og 
skoleskyss. 
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Politisk virksomhet 
Kommunestyret, 9 kvinner og 12 menn, har hatt følgende sammensetning etter valg i 2019:  

Petter Rukke   Ordfører                       Arbeiderpartiet  
Hanne B. Lindbak Haatuft Varaordfører  Høyre   
Nina Dalen                    Arbeiderpartiet 
Erik Kaupang      Arbeiderpartiet 
Liselott M. Remmegård Larsgard   Arbeiderpartiet 
Oskar Andreas Skulstad    Arbeiderpartiet 
Eva Tvedt      Arbeiderpartiet 
Susann Jaritz Bakken     Høyre 
Kristian Brusletto Kjærholt    Høyre 
Henning Solhaug     Høyre 
Anders Tørrisplass     Høyre 
Inger-Brit Vindegg     Høyre 
Bjørnar Bøkko      Senterpartiet 
Martin Grøslandsbråten    Senterpartiet 
Sigrid Simensen Ilsøy     Senterpartiet 
Kjetil Larsgard      Senterpartiet 
Elin Solveig Bondli Lauvrud    Senterpartiet 
Torstein Seim      Senterpartiet 
Aslak Geir Skurdal     Senterpartiet 
Runar Tufto      Senterpartiet 
Line Ramsvik      Venstre 
 
Kommunestyrene blir overført på Radio Hallingdal. Sakspapirer og møteprotokoller blir lagt ut på 

kommunens internettsider www.hol.kommune.no.  

Tabellen under viser utvikling i antall politiske saker fra 2014-2019: 

Saker i utvalg  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Kommunestyret 109 91 91 111 121 100 

Formannskap  111 93 100 140 118 126 

Kommuneplanutvalget 5 10 16 6 8 11 

Utvalg for plan og utvikling  66 84 93 55 46 54 

Utvalg for kultur og levekår 31 24 22 33 33 35 

Partssammensatt utvalg 6 4 3 5 9 5 

 
Tabellen viser at det er stor forskjell i saksmengden mellom de ulike utvalgene.  

Delegerte saker fordelt på 
utvalg 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Formannskap 237 317 273 229 252 240 

Utvalg for plan og utvikling 1201 1182 1229 1201 1180 1005 

Utvalg for kultur og levekår 2 10 576  560 8 8 

Partssammensatt utvalg 611 598 545 542 319 542 
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Samlet antall delegerte vedtak 2051 2107 2623 1980 1759 1795 

2. Handlingsprogram 2019-2022 – Resultater og status 

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt 20.06.2018 i sak 46/18. 

Handlingsprogrammet 2019-2022 ble utformet med utgangspunkt i vedtatt samfunnsdel, med 

tilhørende mål og strategier. Det ble utformet og vedtatt tiltak som konkretiserer hvordan målene 

skal nås.  

Visjonen for Hol kommune i perioden 2018-2030 er: 

 

 

 

 

Visjonen peker ut retning for de 11 utvalgte plantemaene:  

Samfunnskvaliteter 

Befolkning og bolig 

Folkehelse 

Kultur og frivillighet 

Natur, miljø og friluftsliv 

Livsløp 
Hol som oppvekstkommune 

Hol som helse- og omsorgskommune 

Arbeid og næringsutvikling 
Eksisterende næringer 

Ny næringsutvikling og innovasjon 

Infrastruktur 

Samferdsel 

Teknisk infrastruktur 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Til hvert plantema er det definerte strategier fra Samfunnsdelen 2018-2030. Ut fra disse er det laget 

tiltak som gjelder de fire neste årene for å følge opp strategier og mål. Her følger resultater og status 

for vedtatte tiltak i 2019 (årene 2020-2022 er utelatt, men blir delvis kommentert). 

 

 

 

 

Hol kommune skal være en trygg og god kommune å vokse opp og bo i, 
med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er variert og hele kommunen er 
i bruk. 
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Samfunnskvaliteter 

Befolkning og bolig 

MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Følge opp vedtak om bosetting av flyktninger i 
perioden 2016-2019. 

TE/ 
HO 

 I rute. Det ble bosatt 21 flyktninger i 
år 2016-2017. Etter den tid er ikke 
kommunen blitt anmodet om 
bosetting, men p.t. er det 7 
kommunale leiligheter som disponeres 
av flyktninger. 

Utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol 
kommune Stikkord: regulerte boligområder, 
mangfold i boligtilbud, attraktivitet for 
nyetablerere, eldreboliger, boliger for 
vanskeligstilte. 

P&U   Ikke påbegynt. Oppstart våren 2020, 

Prosjekt oppfølging av boplikten, jf. Vedtakspunkt 
29. 

P&U   I rute. Databearbeiding høst 2019. 
Brev ut vinteren 2020. 

Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter 
konsesjonsloven. 

P&U  Ikke påbegynt 

Arbeide for å gjøre tomter i regulerte 
boligområder tilgjengelige på markedet.  

P&U Ikke påbegynt 

Sørge for at områder avsatt til bolig i arealplan 
blir regulert enten gjennom privat eller 
kommunal regulering.  

P&U Planlagt start I 2020 ref. HØP 2019. 
Tiltak for 2020-23 

 

Boplikt: Arbeidet er påbegynt høst 2019, brev er sendt ut januar 2020. Er i HØP for 2019 og 2020. 

Slektskapsunntaket: Oppstart våren 2020 etter at svarfristen på boplikt undersøkelsen er utløpt. 

Informasjon fra bopliktkontrollen er viktig for utredningen. 

Tabellen viser byggeaktiviteten for ene- og to mannsboliger i kommunen de siste 10 årene.  

Område 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dagali  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Haugastøl-Ustaoset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Holet-Hovet 2 6 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 

Skurdalen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Sudndalen-Myrland 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Geilo 7 4 3 2 5 7 8 3 2 3 5 4 

Utenfor utsnitt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Totalt 11 10 3 4 6 10 12 4 3 3 6 5 

Antall igangsettingstillatelser på nye ene-og tomannsboliger gitt i de ulike sonene i perioden 2008- 

2019.  
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Hol kommune er en av landets største hyttekommuner.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Antall byggetillatelser pr. område. 

I følge matrikkelen er det 6073 hytter i Hol kommune. Hytter er her definert som hytter/fritidshus 

(5708) og stølsbuer (365), da de fleste stølsbuer i dag brukes som hytter/fritidshus.  

Tabell 2 viser hvordan hyttebyggingen har utviklet seg i de ulike sonene de siste årene. 

 Det vises for øvrig til tabell 1, der det fremkommer at det er gitt tillatelse til 60 nye hytter i 2019. 

Område Hytter Stølsbuer Totalt 

Dagali  412 11 423 

Seterdalen 188 24 212 

Haugastøl-Ustaoset 1529 18 1547 

Holet-Hovet 501 58 559 

Skurdalen  306 39 345 

Sudndalen-Myrland 519 23 542 

Geilo 1791 33 1824 

Andre områder  462 159 621 

Totalt 5708 365 6073 
Tabell 2. Antall hytter og stølsbuer fordelt på soner hentet fra matrikkelen og ajour pr. 31.12.2019  

Utfordringer 

Det har vært stor utskifting av ansatte på plan og utvikling. Det har vært 5 ny ansatte enten sent i 
2018, i løpet av 2019 eller som begynner i 2020. Det har vært viktig å få på plass ny næringsrådgiver. 
Det er ansatte i alle stillinger pr. 31.12.19. Arbeidet med områdeplan for Vestlia har vært veldig 
ressurskrevende i 2019. 

  

 Område 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dagali  3 8 3 2 6 2 3 2 5 4 4 

Seterdalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Haugastøl-Ustaoset 5 6 7 6 13 10 10 9 11 18 10 

Holet-Hovet 7 4 6 4 12 3 10 14 9 14 8 

Skurdalen  3 3 0 2 4 4 9 4 17 14 8 

Sudndalen-Myrland 10 4 7 6 9 9 13 10 11 2 2 

Geilo 23 20 20 17 25 21 36 53 36 43 28 

Utenfor utsnitt 2 1 3 5 4 1 1 1 2 0 0 

Totalt 53 46 46 42 73 50 81 64 79 95 60 
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Folkehelse 

MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/status 31.12.19 

Videreføre regionalt prosjekt – inkluderende 
læringsmiljø i barnehage og skole  

KO  I rute 

Etablere system for vurdering av konsekvenser for 
folkehelse i større plansaker 

FHG/P&U  I rute 

Etablere egen folkehelseside under hol.kommune.no FHG Ikke på-begynt 

Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet 
– Hallingdal 

FHG  Gjennomført 
innbyggerundersøkelse. 
Resultat brukes i videre 
planarbeid 

 Etablering av Friskliv Ung HO Ble ikke påbegynt I 2019. 
Vurdere å opprette utstyrssentral for utlån til 
fritidsaktiviteter (organisering, lokalisering, økonomi) 

FHG Ble ikke påbegynt I 2019. Er 
ikke videreført i 
Handlingsprogram 2020-2023. 

Evaluere handlingsplan for stier og løyper og sti- og 
løypefond. 

P&U   Ikke påbegynt. Ligger i HØP 
for 2020 

Ansette kommunepsykolog i Hol kommune innen 2020. 
I tillegg skal Hol kommune inngå i et tett regionalt 
samarbeid om psykologtjenester. 

HO/KO  I rute.  Det er utarbeidet en 
rapport om psykologer i 
Hallingdal. Stillingene er lyst ut 
flere ganger. Det er ansatt en 
psykolog i 2019 med midlertidig 
60 % stilling knyttet til 
Hallinghelse. 

Avholde årlige møter med grendeutvalgene Ordfører  

 

Kommunens folkehelseprofil for året 2019 gir et bilde av befolkningens folkehelse, 
Folkehelseprofilen for Hol kommune 2020. Noen momenter fra profilen: 

 Generelt inntrykk at befolkningens helsetilstand somatisk og psykisk er bedre enn 

landsgjennomsnittet.  

 Ungdommer i Hol (ungdata) er noe mindre fornøyd med egen helse enn ungdommer ellers i 

landet.  

 Elever trives på skolen, men det er noe lavt mestringsnivå på lesing i 5.kl. 

 Det er langt flere over 45 år som leier bolig enn ellers i landet.  

 Ungdommen (ungdata) gir tilbakemelding om svært dårlig på kollektivtilbud. 

Utfordringer  

Folkehelseprofilen viser at leiemarkedet er større i Hol enn ellers i landet. Dette kan være enda et 
signal på manglende boliger til salgs på markedet og høye priser. Dette bør utredes grundig i 
boligstrategi.  

Det er også her et signal om dårlig kollektivtilbud, som vil bli belyst i mulighetsstudie – kollektivtilbud 
som etter planen skal igangsettes vår 2020.  
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Kultur og frivillighet 

MÅL: Et rikt kultur- og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde, mangfold, frivillighet og 

dugnadsånd 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Kulturminneplan for Hol kommune KO Forsinket  

Prosjektbasert ungdomsarbeid KO  I rute 

Gjennom frivilligsentralen skal Hol kommune i samarbeid 
med frivillige og lag/organisasjoner prioritere å videreutvikle 
kulturtilbud, lavterskel aktivitetstilbud, sosiale møtearenaer 
og integrering av flykninger 

HO/KO  I rute. 
Prosjekt digihjelp er 
igangsatt (HO) 
Prosjekt oppstartsfase med  
selvhjelpsgrupper 
 

Evaluere Frivilligsentralen Felles- 
Tj. 

Forsinket, utsettes til 
2020 

 

Bilder fra åpningen av Storesalen i Geilo samfunnshus desember 2019: 

 

Skarvebarna 

 

Geilo skolemusikkorps og Ten Sing United 
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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 vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Kartlegging av kommunens friluftslivsområder – nasjonalt 
prosjekt 

P&U  I rute. Avsluttes 2020 

Barnehage- og skoleprosjekt klima og miljø - 
holdningsskapende 

P&U/KO      Ikke eget prosjekt, men 
pågår i undervisning. 

Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom, 
eldre m.m 

P&U  I rute. Ligger i HØP 2019 
og 20. Igangsettes vinteren 
2020 

Utarbeide retningslinjer for innkjøp med krav om 
klimasertifisering/-regnskap 

Fellestj.  I rute 
Del av kommunal innkjøps-
strategi utarbeides 
vinteren 2019/2020. 

Oppdatere kommunens viltkart P&U Ikke påbegynt. Ligger i HØP 
2019 - 20 

Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl-området som 
sentrumsnært frilufts- og aktivitetsområde. 

KO/P&U Oppstart vinteren 
2019/2020  

Miljøsertifisering av kommunale virksomheter - best i 
Hallingdal innen 2020  

Rådmann  I rute 

Oppfordre frivillige lag og organisasjoner, private og 
eventuelt andre, til å rydde og tilrettelegge natur- og 
friluftslivsområder til offentlig bruk og glede. 

Ordfører/ 
rådmann 

Ikke påbegynt.  

Effektivisere kommunal transport for å redusere forbruk 
og utslipp i Hol kommunes virksomheter. 

Rådmann  I rute 

 

I Hol kommune har vi 24 bedrifter som er sertifisert som miljøfyrtårnbedrifter. I 2019 ble Geilo 

remerket som bærekraftig reisemål hvor det ble oppdaget flere rapporteringsmål som må inn i 

overordnede rapporteringer. Det må rapporteres årlig på vannkvalitet og vannforbruk. Det må også 

rapporteres på vannkvalitet på badeplassene i kommunen. Det er behov for å analysere utviklingen 

av disse rapporteringsmålene til neste remerkingsprosess. 
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Livsløp 

Hol som oppvekstkommune 
MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine gjennom 

læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten. 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Utvikle uteområder ved Hallingskarvet skole KO  Ferdig 

Utvikle uteområder ved Geilo barne- og ungdomsskole KO  I rute 

Sikre tilstrekkelig barnehagetilbud i kommunen i henhold til 
Kommunestyrevedtak 35/18, Gjenåpne Skurdalen 
barnehage 

KO  Ferdig 

Innkjøp av utlånsautomat Hol folkebibliotek KO  I rute 

Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), utprøving 
på flere klassetrinn. 

KO  I rute 

Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring  KO  I rute 

Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt , inkluderende 
læringsmiljø i barnehage og skole 

KO  I rute 

Forebyggende arbeid i barnehage og skole. Tidlig innsats. 
Overgang barnehage – skole prosjekt ved Hol og Hovet 
barnehager og Hallingskarvet skole. 

KO  I rute 

Sikre at barn og unge med psykiske utfordringer får et godt 
tilbud både i skoletiden og i fritiden. (Sosiallærer, kommune-
psykolog, helsesøster) 

KO/HO  I rute 

Avklaring av organisering, samordning og innhold  i tjenester 
til barn, unge og deres familier (Familiehuset) 

KO/HO  I rute 

Videreutvikle Geilohallen som en trinnvis prosess hvor nye 
skolelokaler for NTG prioriteres, men samkjøres med Geilo 
ILs ønsker om en ny basishall, jfr. K-sak 70/17, pkt. 19  

KO/TE  Forsinket.   
Avventer detaljregulering 
som ferdigstilles v-20. 

Evaluere og eventuelt implementere som fast tiltak - 
Ungdomslos i ungdomsskole 

HO/KO      Stanset 

Vurdere redusert lese- og undervisningsplikt for 
kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av elever. 

KO      Stanset  

 

Barnehage 

Foreldreundersøkelsen i barnehagen (Utdanningsdirektoratet) 

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel, 

utvikling, informasjon, tilfredshet med lokaler og uteareal og samarbeidet mellom hjem og 

barnehage. Det er frivillig for barnehagene i Norge å gjennomføre undersøkelsen, men 

administrasjonen i Hol kommune i samarbeid med kommunale og private barnehager har valgt å 

gjennomføre undersøkelsen hvert år mellom 1.november og 20.desember. 

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å 

vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Den enkelte barnehage bruker resultatene i dialogen med 

foreldrene og lager handlingsplaner for videre utvikling av barnehagen. 
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Svarprosenten på undersøkelsen er 64,98 % og viser en total tilfredshet på 4,6 der 5,0 er høyest 

mulig score. Sammenlignet med resten av landet ligger barnehagene i Hol litt over eller likt 

gjennomsnittet på alle områder. 

Området som viser størst utfordring i barnehagene er lokalene som benyttes. Mange lokaler trenger 

en oppgradering. 
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Grunnskole 

Elevundersøkelse 2019 

Tabellen viser resultater fra Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet høsten 2019. 

Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10.trinn. Resultater fra Hol sammenlignet med nasjonalt 

snitt. 

Indikator og nøkkeltall Hol kommune 
skoleeier 
10.trinn 

Nasjonalt 
10.trinn 

Hol kommune 
skoleeier 

7.trinn 

Nasjonalt 
7.trinn 

Læringskultur 3,5 3,8 4,1 4,0 

Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,4 4,0 3,8 

Faglig utfordring 4,2 4,3 4,0 4,0 

Felles regler 3,8 4,0 4,3 4,4 

Trivsel 3,7 4,1 4,3 4,3 

Mestring 3,7 3,9 4,2 4,0 

Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8   

Støtte fra lærerne 3,7 4,0 4,5 4,4 

Motivasjon 3,2 3,4 3,8 3,8 

Vurdering for læring 3,1 3,3 3,9 3,9 

Støtte hjemmefra 3,7 4,1 4,5 4,3 

Mobbing på skolen, 2-3 ganger 
i måneden eller oftere. (i %) 

15,4% 6,5% * 7,0% 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *. 
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Skalaen går fra 1-5, der 5 er det høyeste. Elevundersøkelsen kartlegger de mest sentrale forholdene 

ved elevenes læringsmiljø.  

Resultatene varierer fra kull til kull. 7.trinn i 2019 svarer at de trives på skolen, har god støtte 

hjemmefra og fra lærerne og at det er bra arbeidsro i timene. Det er få elever på dette trinnet som 

oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. 

På 10.trinn skårer elevene trivselen lavere enn tidligere år og sammenlignet med nasjonalt snitt. De 

er også i mindre grad fornøyd med støtten hjemmefra og fra lærerne enn sammenlignbare grupper. 

De er i mindre grad fornøyd med arbeidsroen enn tidligere kull og de mener at skolen i liten grad 

hører på elevenes forslag. Andelen av elever som føler seg mobbet er for høy, men halvert i forhold 

til da denne elevgruppen svarte på elevundersøkelsen på 7.trinn (33,3%). Det har vært mye uro 

rundt trinnet. 

Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver gjennomføres på høsten på 5.-8. og 9.trinn. Det er elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing og regning i alle fag og deler av faget engelsk elevene prøves i.  Resultatet her er 

presentert som gjennomsnittlig skalapoeng. 

Indikator 5.trinn 8.trinn 9.trinn 

Engelsk 48 49  

Lesing  45 50 52 

Regning 45 50 51 

 

Nasjonalt snitt på 5. og 8.trinn: 50 skalapoeng           

Nasjonalt snitt på 9.trinn: lesing 54 og regning 53 skalapoeng. 

9.trinn gjennomfører samme prøve som 8.trinn i lesing og regning og det er en forventning om at 

resultatene ligger over resultatet på 8.trinn. 9.trinn har ingen prøve i engelsk. 

Fritak: 5.trinn - 2,8% av elevene. 8.trinn – ingen. 9.trinn: 8,5% av elevene fritatt fra prøven i lesing og 

4,3% fritatt fra prøven i regning. 

På 5.trinn ligger resultatet under det nasjonale snittet og under det 5.trinn i Hol har prestert i snitt 

de siste årene. 8.trinn presterer omtrent som på det nasjonale snittet, som også er målsetningen for 

kommunen. På 9. trinn er resultatene omtrent som en kunne forvente ut fra resultatene som denne 

elevgruppen har vist på tidligere prøver. Grunnleggende ferdigheter i regning og spesielt lesing, er 

viktig for læring i de fleste fag og derfor jobbes det mye med dette ved skolene. Områder der mange 

elever ikke mestrer, jobbes det videre med. Det er et mål å heve elever som skårer lavt, på de 

laveste mestringsnivåene, og å utjevne prestasjonene mellom jenter og gutter. Resultatene varierer 

innad på skolene og mellom barneskolene. 

Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall 

karakterer og ganget med 10. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte etter 

avsluttet grunnskole og benyttes som kriterium for opptak til videregående skole. 
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Tabellen viser gjennomsnittlig grunnskolepoeng i Hol kommune sammenlignet med det nasjonale 

snittet de tre siste årene.  

Indikator 2016-17    2017-18 2018-19 

Hol kommune skoleeier 39,0 40,9 40,0 

Nasjonalt 41,4 41,7 41,9 

 

Avgangselevene i Hol kommune hadde i snitt lavere grunnskolepoeng enn nasjonalt og snittet for 

sammenlignbare kommuner i Hallingdal. Jentene liger på det nasjonale snittet. Forskjellen mellom 

jenter og gutter i Hol er mindre i 2019 enn tidligere år. Gjennom flere år har en sett at det er stor 

forskjell i resultatene mellom jenter og gutter. Dette er også en nasjonal trend og det blir sett på 

ulike tiltak både i Hol og på nasjonalt nivå. Det jobbes blant annet med overgangen fra barnehage til 

skole, tidlig innsats og intensive tiltak tidlig i opplæringsløpet, dersom elever blir hengende etter. Det 

jobbes samtidig med tilpasset opplæring (Mestringsfabrikken), mer praktisk undervisning, et tettere 

tverrfaglig samarbeid og å øke lærernes kompetanse og gjennom videre- og etterutdanning. 

Resultatene fra Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver og grunnskolepoeng er en del av 

Kvalitetsmeldingen som presenteres og drøftes i UKL og Kommunestyret våren 2020. 

 

Utfordringer  

Arbeidet med å videreutvikle Geilohallen, NTG, Geilo IL og skolelokaler avventer ferdigstillelse av 

arbeidet med detaljplan/detaljregulering som utføres av Mjøsplan AS for Hol kommune.  Dette 

arbeidet legges ut til høring og politisk behandling våren 2020.   

Evaluere og eventuelt implementere Ungdomslos ved ungdomstrinnet er stanset, da dette startet 

som et regionalt prosjekt. Prosjektet ble ikke videreført. 

Tiltak med å redusere lese- og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av 

elever er stanset. Sett ut fra høye lønnskostnader 2019 har ikke kultur- og oppvekstetaten prioritert 

denne ordningen. 

Skolene gjennomfører ulike kartlegginger som sier noe om læringsmiljø og læringsresultater.  

 

Vedtatte tiltak i økonomiplanen har følgende resultat/status pr. 31.12.19. 

Tiltak – Drift i økonomiplanen Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Gjenåpne Skurdalen barnehage med 23 plasser fra 
1.8.2019, og samtidig stenge Dagali barnehage, jf. 
Vedtakspunkt 13. 

K/O og TE  Ferdig 

Kulturminneplan (kr 300 000) K/O Forsinket 

Spillemiddeltiltak jf. Vedtakspunkt 23 og 24: 
- Geilo IL lysanlegg kunstgressbane (kr 350 000) 
- Geilo IL ny asfaltert løype (kr 350 000) 

K/O  Ferdig 
 

Utlånsautomater Hol folkebibliotek K/O  I rute 

Tiltak – Investering i økonomiplanen   
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Investeringer I Geilo samfunnshus; ventilasjon og amfi 
(kr 4 750 000 – delvis dekket av fylkeskom.)  

TE (og K/O)  Ferdig 

Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole  TE  Ferdig 

Ventilasjon Hallingskarvet skole TE  Ferdig 

Tiltak til uteområdet i Hol barnehage  K/O  I rute 
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Hol som helse- og omsorgskommune 

MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt I HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Utvikle og implementere miljøterapeutiske lavterskeltilbud 
for å forebygge psykiske lidelser i prosjekt Livsmestring.  

HO  Prosjektet er avsluttet. 
Det jobbes videre med 
utvikling av 
lavterskeltilbud på Huset. 
Det er startet et 
tverrsektorielt prosjekt i 
forhold til 
selvhjelpsgrupper.  

Prosjekt «Bedre kartlegging, koordinering og tverrfaglig 
innsats for risikoutsatte barn – BTI». Styrking av tidlig innsats, 
spesielt med fokus på gravide og småbarnsforeldre. 
(Regionalt samarbeidsprosjekt 2019-2023) 

HO/KO  Regionalt 
samarbeidsprosjekt., 
Handlingsveiledere er 
utarbeidet. Det jobbes 
videre med digitalisering i 
2020. 

Styrke tilbud om foreldreveiledning og familieterapi i 
«Familiens hus». 

HO/KO   Gjennom 
prosjektmidler er det 
igangsatt et tilbud om 
foreldrestøttende tilbud.  

Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i 
forhold til utviklingsprosjekt, kompetanse og ressursdeling, 
oppfølging av avtaler og andre nødvendige 
samhandlingstiltak:  

- logoped 
-  innovativ rehabilitering 
-  klinisk ernæringsfysiolog 
-  Autismeprosjektet 
-  læring og mestring 
-  tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi m.v. 

HO  Videreutvikling av 
Hallinghelse – vedtatt av 
kommunestyret, sak 
49/19. Prosjekt 
tjenesteinnovasjon og 
velferdsteknologi – blir 
videreført i 2020.   
Det blir jobbet videre 
med utvikling av lærings- 
og mestringstilbud både 
lokalt og regionalt.    

Utvikle et helhetlig og innovativt rehabiliteringstilbud som 
skal omfatte rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i 
sykehus (statlige prosjektmidler). 

HO  prosjekt innovativ 
rehabilitering avsluttet i 
2019 

Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring 
av Leve hele livet. St.meld 15- kvalitetsreform for eldre 
(prosjekt 2019-2023).  

HO  Arbeidet med 
kartlegging er startet i 
2019. Vil være pågående 
arbeid i perioden 2019-
2024.  

Revurdere og videreutvikle etatens helhetlige plan for 
utvikling av, og investering i bygg til helse- og omsorgsformål 
(omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling, 
personalbaser) 

HO   Forstudie ferdig I 
2019. Det jobbes videre 
med forprosjekt i 2020.  
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Utvikle gode helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 
med demens 

HO  Dagsenter for demens 
og demenskoordinator  er 
et etablert tilbud. Det er 
etablert et regionalt 
ressursgruppe som kan 
iverksette prosjekt for å 
videreutvikle tilbudet. 
Nye tiltak vil bli vurdert i 
forhold til «prosjekt leve 
hele livet»  

Rekruttere og utvikle regionalt samarbeid om psykolog mtp. å 
styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet. 

HO  I rute 
Det er utarbeidet en rapport 
om psykologer i Hallingdal. 
Stillingene er lyst ut flere 
ganger. Det er ansatt en 
psykolog i 2019 med 
midlertidig 60 % stilling 

knyttet til Hallinghelse. Det 
blir jobbet videre med 
rekruttering. 
 

Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige 
lokale behov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering 
av tjenesten. Prosjekt «Hallis» og regionalt samarbeid om 
legevakt. 

HO  F   Stanset. Forprosjekt 
Hallis avsluttet da det 
ikke ble gitt  
prosjektmidler.  
Det har vært en 
prøveordning med 
utvidet 
legevaktsamarbeid med 
Ål kommune på 
ettermiddag og helg.  

Vurdere løsninger for styrking av hjemmetjenesten.  
(tjenesteinnovasjon, ressursutnyttelse, velferdsteknologi) 

HO   Hverdagsrehablitering 
er innført som en del av 
tjenestetilbudet.  
Velferdsteknologiprosjekt 
er over i 
implementeringsfasen.  

Kartleggings- og tildelingskontor etableres for å yte best mulig 
tjenester.  

HO  Det er etablert et 
tjenestetildeling og 
samordningsteam. Det 
må jobbes videre med 
styrking av 
kartleggingskompetanse 
ikke minst i forhold til 
implementering av 
velferdsteknologi.   
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Utfordringer  

For å ha nok ressurser til innovasjon, ny aktivitet, til omstilling, nye stillinger og prosjekter er 
tjenestene avhengig av prosjektmidler fra stat. Flere av midlene blir gitt for et år om gangen er 
delfinansiert og med krav til rapportering. Midlene blir først tildelt på slutten av året.  Det blir satt av 
ressurser til implementeringsfase.  Mye av prosjektarbeidet blir lagt til mellomledere og 
administrasjon. Det er utfordring å få frigjort tid for ansatte som jobber i turnus, både i forhold til 
tilgjengelige ressurser og fordi det må leies inn vikar.  Gode nedenfra – og opp prosjekter blir også 
derfor vanskelig å gjennomføre. 

Innen helse og omsorg er det samtidig flere brukere som har behov for tjenester, og ofte mer 
omfattende tjenester – dette fører til en ressursknapphet i enkelte tjenester. 

Nye krav, pålegg, nye oppgaver og at flere tjenester blir kommunalt ansvar fører til at arbeid med 
innovasjon, nye aktiviteter og prosjekt i noen tilfeller blir nedprioritert i forhold til drift.  Det er også  
nye forventninger og krav fra både statlig hold og fra innbyggere til tjenester som fører til økt 
ressursbruk og tidspress, ikke minst for mellomledere.  

I fremtider bør det bli satt av nok ressurser, frigjort tid til både prosjektarbeid men også til 
implementeringsfasen.  
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Arbeid og næringsutvikling 

Eksisterende næringer 
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt I HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Styrke arbeidet med tilrettelegging for næringslivet gjennom 
samling av oppgaver knyttet til nasjonalparkkommune, 
næringsutvikling og bosetting. 

P&U  Ny næringsrådgiver 
begynte 1. okt. 

Prosjekt med oppfølging av bruk av næringsbygg 
turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger 

P&U 
 

Oppstart 2020.  

Sertifisere kommunen som nasjonalparkkommune etter nye 
kriterier. 

P&U Vedtak mottatt 
19.02.20 

Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i 
kommunen.  

P&U  I rute . Oppstart etter 

1. oktober 

Tilby kurs-/fagsamling for bedrifter som innehar salgs – og 
skjenkebevilling for alkohol innen kommunen. 

Felles-
tjenester 

Ferdig 

Hol kommune skal tilby språk- og arbeidspraksisplasser for 
flyktninger og andre fremmedspråklige arbeidsinnvandrere. 

HO/NAV  I rute 

Revidere beitebruksplan P&U  I rute. Lagt ut på 
høring 20.02.20 

Prioritere økonomisk støtte til utviklingstiltak innen 
tradisjonelt landbruk, stølsdrift, tilleggsnæringer og Inn på 
tunet /grønn omsorg. 

P&U  I rute 

Prioritere bruk av virkemidler for koordinert produksjon, 
markedsføring og salg av lokalmat . 

P&U Ikke påbegynt 

Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i 
skogbruket. 

P&U  I rute 

Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av 
utbyggingsområder i plandokumenter. 

P&U  Arbeider med dette 
hele tiden 

 

Hva innbyggerne arbeider med  

Næring 2019 

Jordbruk, skogbruk og fiske 73 

Sekundærnæringer 580 

Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 905 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105 

Undervisning 187 

Helse- og sosialtjenester 455 

Personlig tjenesteyting 126 

Sum 2431 

(Kilde: Registerbasert sysselsetting, SSB, tall pr 4. kvartal 2019. 
https://www.ssb.no/kommunefakta/hol ) 
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Tall på nyoppretta, nedlagte og sum eksisterende virksomheter  

Aktive AS/ENK/ASA/ANS i Hol kommune pr 20.03.2020 1108 

AS/ENK/ASA/ANS som er kunngjort oppløst/sletta mm ila 2019 14 

AS/ENK/ASA/ANS som er nyregistrert ila 2019 52 

 

Det har vært avholdt frokostmøter mellom ordfører og næringslivet, medlemsmøte med Visit Geilo 
og workshop med inviterte næringsdrivende i TØI-prosjekt tettstedspakke Geilo i 2019.   

 

Utfordringer  

Varme/kalde senger: Det arbeides sammen med KS mot Kommunaldepartementet for å avklare de 

juridiske grunnlagene kontroller. 

Lokalt næringsliv er i stor grad reiselivsbasert, noe som gjør lokalsamfunnet svært sårbart ved kriser 

og store endringer i reisemønster 

Rekruttering av nok arbeidskraft er utfordrende, og mange arbeidsgivere «gir opp» å lyse ut 

stillinger.  

 

Ny næringsutvikling og innovasjon 
MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling 

av nye næringer og interessant arbeid til alle. 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt i HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Styrke kompetansen i arbeidet med utvikling av nye 
næringer og entreprenørskap gjennom veiledning og 
oppfølging av entreprenører  

P&U  I rute. Oppstart etter 1. okt 

2019 

Realisere industriområde på Vøllo P&U/Felle
stj. 

 I rute 

Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til 
næringsutvikling i Hol kommune. 

P&U  Ikke påbegynt, Ligger I HØP 
2019 -21 

Arbeide for etablering av ny statlig arbeidsplass i Hol 
kommune 

Ordfører  

Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene 
i Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for 
næringstilskudd til bedrifter.  

P&U  Ikke påbegynt. Ligger i HØP 
2019-20 
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Infrastruktur 

Samferdsel 
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen. 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt I HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Etablering av avkjørsler til Geilo skole- og idrettsområde jf. 
Kommunestyrevedtak sak 70/17 
 

TE  Forsinket.   
Avventer grunnerverv 
og detaljprosjektering 
av V2. 
 

Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo TE/P&U  Forsinket. 
Skulle etter planen vært 
ferdig I 2019, men vil 
ikke bli politisk vedtatt 
før våren 2020. 
 

Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og 
samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan 

TE  Forsinket. 
Jfr. punkt over. 
 

Regulere gang- og sykkelvei iht. Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 

P&U  Ikke påbegynt pga. 
sent vedtak av trafikk-
sikkerhetsplan 

Sertifisering som Trafikksikker kommune P&U  Godkjenningsmøte 
15. okt.  

Arbeide for gjennomføring av siste fase av prosjekt 
knutepunkt på Geilo (Gangbro stasjon – Hegnavegen) 

Ordfører  I rute 

 

Tabellen under viser antall passasjerer inkludert skoleskyss med Brakar kollektivtransport for 

lokallinjene i Hol kommune og Kongsberg-Geilo. I 2019 har linjen Gol-Geilo flest reisende.  

 

Kilde: Brakar  

Utfordringer  

Regulere gang- og sykkelvei: Prioriteringer gjøres i planstrategi 2020-2024. Tiltaket er avhengig av 

bevilling i budsjettet både i kommunen og i fylkeskommunen.  

Linje 2017 2018 2019

330 - Gol - Geilo 115 031         135 264         142 170         

331 - Hagafoss -Myrland 31 151           17 641           17 195           

333 - Geilo - Dagali 6 010             5 427             5 758             

334 - Geilo - Ustaoset - Haugastøl 8 168             8 205             6 646             

345 - Geilo - Tuva 865                 234                 251                 

420 - Kongsberg - Geilo 83 026           79 598           68 382           

Sum 244 251         246 369         240 402         
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Teknisk infrastruktur 
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur. 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt I HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Rehabilitering og vedlikehold av vann- og avløpsnettet i Hol 
kommune iht. hovedplaner. 

TE  I rute 
Noen justeringer mht. 
framdrift  

Rehabilitering og vedlikehold av det kommunale veinettet 
samt gang- og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold. 

TE  I rute 

Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i 
reguleringsplaner.  

P&U  I rute 

Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging 
av infrastruktur  

P&U  I rute 

Gjennomføre reguleringsplan for Geilo sentrum, 
trafikkavvikling 

TE  I rute 

Arbeide for utbygging av fiber i hele kommunen  Ordfører  I rute 
 

Nasjonale Kostra-resultater viser at det er 100 % selvkostgrad for vann – og avløpsnett i kommunen. 
Det er lavere andel vannleveranse til lekkasje i Hol kommune enn i Kostragruppen og landssnittet. 3 

Iflg KOSTRA er det bare 15% av produsert vann i Hol som forsvinner i en eller annen lekkasje, mens 
det på landsbasis er 30%.  Det er imidlertid stor usikkerhet mht. presisjon i disse tallene og det er 
grunn til å tro at både ut- og innlekkasje (avløpsnett) i Hol er utfordrende og bør vektlegges enda 
mer i framtidige vedlikeholdsplaner. 

 

  

                                                
3 https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/kommunal-vannforsyning  



21/20 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune - 20/00072-1 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune : 20-01561-2 Årsmelding 2019

ÅRSMELDING HOL KOMMUNE 2019  

 30 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

MÅL: Et trygt og beredt samfunn 

 

Prioriterte tiltak/aktiviteter vedtatt I HØP 2019 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Avklare videre arbeid med prosjekt Geilo brannstasjon/ 
beredskapssenter. 
 

TE  I rute 
Reguleringsbestemmelser 
og  -behov vil kunne 
forsinke framdrift i 2020. 
 

Kartlegging av rasfare med grunnlag i aktsomhetskart 
 

P&U     Sluttført med 
rapport fra Skred AS 
november 2019 

 

Utfordringer  

Det er vedtatt at Beredskapssenteret skal utredes med plassering vest for Monter.  Området er del 
av en større privat plan og er ikke ferdig regulert.  Arbeidet med detaljregulering av den aktuelle 
tomta vil sannsynligvis forsinke framdrifta i forhold til det tidligere framdriftsvurderinger. 

Driftsresultater blir kommentert i kap. 5 tjenesteområder.  
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3. Organisasjonen Hol kommune 

 

 

Arbeidsgiverstrategi 

Arbeidsgiverstrategien legger føringer for de valg og prioriteringer arbeidsgiver foretar overfor 

medarbeiderne. God arbeidsgiverpolitikk og et godt omdømme skal sikre tilstrekkelig og kompetent 

bemanning. Arbeidsgiverstrategien er vedtatt for tidsrommet 2010 – 2020. 

 

Omdømmeutvikling       
(utvikle et godt omdømme 

som arbeidsgiver)

Effektivt og synlig lederskap

(utvikle et helhetlig og 
utfordrende lederskap, jf. 

lederprinsippene)

Rekruttering 

(beholde og rekruttere 
arbeidskraft)
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Omdømmeutvikling 

MÅL: Utvikle et godt omdømme som arbeidsgiver 

Strategier for å nå målet 
Hol kommune skal:  

1. være en synlig arbeidsgiver med mange spennende jobbmuligheter som må kommuniseres 

ut i arbeidsmarkedet.  

Har i løpet av 2019 tatt i bruk rekrutteringsverktøyet EasyCruit. Verktøyet har bidratt til å 

redusere saksbehandlingstiden. I tillegg er kommunen knyttet seg opp mot portalen 

Karriere.no som når ut til 70.000 brukere/mnd. 

2. parallelt med utviklingen og implementeringen av KS læring, utvikle et todelt 

opplæringsprogram for alle ansatte.  

KS læring er delvis tatt i bruk og det gjenstår å implementer og motivere medarbeidere til å 

ta det mer aktivt i bruk. 

Effektiv og synlig lederskap 

MÅL: Utvikle et helhetlig og utfordrende lederskap 

Strategier for å nå målet: 
Hol kommune skal: 

1. være innovativ og omstillingsdyktig. Omstilling vil i årene som kommer være en kontinuerlig 

prosess med fokus på bedre tjenester og mer effektiv forvaltning. Det betyr i praksis at vi må 

jobbe på nye måter. Det er derfor avgjørende at organisasjonen fortsetter sin satsing på 

LEAN-metodikken i egen organisasjon. 

Høsten 2019 deltok Hol kommune ved ledergruppa i et kompetanseprogram med praktisk 

tilnærming til innovasjon – Innovasjonsløft Hallingdal. Kommunen deltok med eget prosjekt på 

nærvær der vi fikk veiledning på utvikling av kommunens prosjekt. 

Kommunens nærværsprosjekt implementeres i løpet av 2020. Nærværsprosjektet har 

resultert i følgende tiltak; 

 Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor gjennomføres i januar/februar 2020. 

 Lederopplæring med HaVa BHT med fokus på nærvær og oppfølging av 10-faktor. Satt av 

60 timer. 

 Tatt opp i KLPs arbeidsmiljønettverk 2020/21, med lokal prosjektgruppe med 3 

arbeidstakerrepresentanter og 2 arbeidsgiverrepresentanter. Hovedtema; utvikling av 

nærvær/nærværsinspiratorer. Prosjektet mottar kr. 200.000,- i økonomisk støtte fra KLP, 

utbetales i mars 2020. 

 Lederopplæring med veiledning fra KS konsulent, delvis finansiert med OU-midler. 

2. lederopplæring og utvikling av kjernekompetanse. 

Ikke gjennomført i 2019. 
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3. ta i bruk KS læring som et verktøy/plattform for både intern og ekstern læring.  

ved bruk av KS læring skal Hol kommune utvikle egne nettkurs eller ta i bruk nettkurs som er 

utviklet av andre kommuner.  

Delvis implementert i 2019, en god del gjenstår før KS læring er tilfredsstillende 

implementert. 

4. i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene vurdere ulike tiltak som skal bidra til 

reduksjon av sykefraværet. Virkemidlene som vil bli tatt i bruk kan være de løpende 

prosessene som skjer i regi av KS, NAV og IA-avtalen. 

Nye oppdaterte retningslinjer for sykefravær ble vedtatt og implementert i 2019. 

Kvartalsvis rapportering på sykefraværet i Arbeidsmiljøutvalget. 

Hol kommunes målsetning er å øke nærværet, det vil si å redusere sykemeldte og 

egenmeldte fravær, samt å utvikle heltidskultur blant de ansatte.  

5. arbeide aktivt med utvikling av heltidskultur og alternative arbeidstidsordninger. Bidra til å 

fremme lettere rekruttering gjennom mer attraktive arbeidstidsordninger, større stillinger og 

tilstedeværelse. Etablere et aktivt samarbeid i dette arbeidet med de berørte 

arbeidstakerorganisasjoner, Fagforbundet og NSF.  

MÅL: Beholde og rekruttere arbeidskraft  

For å levere gode tjenester til brukerne er det viktig å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere. 

Et viktig ledd i dette er å styrke kommunens attraktivitet som arbeidsgiver gjennom systematisk 

arbeid med omdømme. Her har kommunen i større grad tatt i bruk forskjellige plattformer for å 

skape større interesse for kommunen som arbeidsplass.  

Kommunen har i 2019 erfart rekrutteringsutfordringer innenfor helse- og omsorgssektoren, 

fortrinnsvis sykepleiere og annet helsepersonell. Kultur- og oppvekstetaten opplever de samme 

utfordringene med hensyn til rekruttering – spesielt innenfor barnehage- og skolesektoren. 

Bedriftshelsetjenesten 

I 2019 har Hol kommune hatt et samarbeid med Hallingdal og Valdres BHT. De gir bistand innenfor 

fysiske og organisatoriske endringer, sykefraværsarbeid, arbeidshelse, psykososialt arbeidsmiljø, 

ergonomi, inneklima, lovpålagte helseundersøkelser, grunnopplæring for verneombud og HMS-

opplæring for ledere. 

Egen årsrapport behandlet i Arbeidsmiljøutvalget hvert år. BHT deltar på møtene i AMU. I 2019 har 

Hol kommune benyttet 214 timer med HaVa BHT. Årlig avtalte timeressurs ligger på 220 timer.  

HMS, avvik og risikovurderinger 

I driftsåret 2019 ble det registrert 345 avvik totalt. Avvikene følges opp av nærmeste arbeidsgiver 

med relevante tiltak. Avvikene registreres i eget avvikssystem. 

Avvikene og restanser på avvik legges fram kvartalsvis i arbeidsmiljøutvalget (AMU). 

I forhold til virksomhetens størrelse er grunner til å anta at det underrapporteres på avvik. 

Det er kommet i gang med risikovurderinger. I 2019 er det gjennomført risikovurderinger innenfor 

psykisk helse og vann- og renseanlegget ved teknisk etat. 
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Nærværet for Hol kommune i 2019 
Resultatmålet for nærvær i Hol kommune er 95 %. I forhold til driftsåret 2018 har nærværet sunket 

fra 93,1 % til 92,6 %. Dette tilsvarer en økning av fraværet fra 2018 til 2019 på 7,25 %. 

 

Etat Kvinner Menn Totalt 

Hol kommune 91,4 % 96,7 % 92,6 % 

Kultur- og oppvekst 91,7 % 96,9 % 92.7 % 

Helse- og omsorg 90,5 % 95,4 91,2 % 

Teknisk etat 90,7% 95,8 94 % 

Sentraladministrasjon 96,1 % 98,5 % 97,1 % 

 

Bemanning i Hol kommune i 2019 

 

I denne oversikten er følgende stillingstyper inkludert: Faste ansatte, midlertidige ansatte, vikarer i 
kommunen4, tillitsvalgte, ansatte som mottar driftstilskudd. 

                                                
4 Vikarer i undervisning er utelatt for å unngå dobbelttelling. Disse stillingstypene er også utelatt: 
lærlinger, kommunale engasjement, folkevalgte, ansatte i permisjon. 
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Likestilling og kjønnsfordeling i 2019 

Ansatte fordelt på alder og kjønn 

 

 

Ansatte fordelt på kjønn pr. etat 

 

Fra 2018 til 2019 er det blitt andelsmessig flere kvinner enn menn i sentraladministrasjonen, mens 

det har blitt flere menn enn kvinner i helse – og omsorgsetaten. De øvrige etatene har lik 

kjønnsfordeling. 

 

Ledere fordelt på kjønn 

 Kvinner Menn Totalt 

Rådmannens ledergruppe 3 5 8 

Mellomledere 14 3 17 

Øvrige ledere 5 11 8 19 

 28 16 44 

 

 

 

 

 

                                                
5 Ledere som i sin stilling innehar delegert budsjett-, økonomi- eller personalansvar. 

År

Org.enhet Kvinner Menn Kvinner Menn

Sentraladm. 63 % 38 % 58 % 42 %

Kultur og oppv 82 % 18 % 82 % 18 %

Helse- og omsor 85 % 15 % 87 % 13 %

Teknisk 31 % 69 % 31 % 69 %

Felleskjøkkenet 100 % 100 %

2019 2018
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4. Økonomiområdet 

Driftsresultat 
Driftsinntektene i 2019 ble 573,4 mill. kr, dvs. 27,6 mill. kr. mer enn budsjettert. Inntektsøkningen i 

forhold til budsjettet kan i hovedsak tilskrives 11 mill. kr mer i frie overføringer (sum av 

rammetilskudd og skatteinngang), 7,4 mill. kr mer i sykelønnsrefusjon og 2 mill.kr høyere 

kraftinntekter. 

 

 

I Skatteinngang er det inntektsført 199 mill. kr, fordelt på 175 mill. kr i inntekts – og formuesskatt og 

24 mill. kr i naturressursskatt. Budsjettert skatteinngang i 2019 var 179,3 mill. kr. Økningen er i 

hovedsak knyttet skatt fra personlige skatteytere. Skatteinngangen i Hol var nær 40 % over 

landsgjennomsnittet, og dette førte til 35 mill. kr i inntektsutjevning. Dette er trukket med hhv. 25 

mill. kr i naturressursskatt (overført til andre skatter), og nær 10 mill. kr som er avregnet på 

rammetilskuddet. Etter inntektsutjevningen er skatteinngangen i Hol 14,5 % over 

landsgjennomsnittet.  

Det er god skatteinngang på landsbasis også, kommunene har 4 % bedre skatteinngang i 2019 enn i 

2018.  

 

I 2019 ble det budsjettert med 33,3 mill. kr i netto kraftinntekter som er sum av kraftrettighetene 

(andels- og konsesjonskraft), overføring fra 

Ørteren kraftverk og skatteutgifter. 

Resultatet viser 35,4 mill. kr, dvs. 2 mill. kr 

mer enn budsjettert. Netto inntekter fra 

kraftomsetning i årene 2013-2019 vises i 

figuren. Inntektene er sikret over 3 år og 

følger sikringsstrategien. 

I tabellen under vises totale inntekter fra 

energisektoren til Hol kommune i årene 

2015-2019. I 2019 er det kraftomsetningen 

som øker fra tidligere år, mens eiendomsskatt og naturressursskatt er på samme nivå som i 2018. 

Energiintektene utgjorde 19 % av brutto driftsinntekter i 2019. 

Driftsinntekter Regnskap 2019 Reg. budsjett

Brukerbetalinger 14 017 281               14 899 000           

Andre salgs- og leieinntekter 113 711 615             111 677 000         

Overføringer med krav til motytelse 76 662 072               64 054 200           

Rammetilskudd 81 007 079               90 856 000           

Andre statlige overføringer 4 261 196                  4 095 000              

Andre overføringer 4 925 931                  3 350 000              

Skatt på inntekt og formue 174 590 873             179 300 000         

Eiendomsskatt 60 479 016               60 500 000           

Andre direkte og indirekte skatter 43 721 433               17 000 000           

Sum driftsinntekter 573 376 496             545 731 200         
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Driftsutgiftene i 2019 ble 591,8 mill. kr, dvs. 31,4 mill. kr eller 6 % mer enn budsjettert. Avviket er i 

hovedsak knyttet til lønns – og pensjonsutgifter med 14,8 mill. kr som er 4,5 % mer enn budsjettert, 

og kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen med budsjettavvik på 11 mill. kr, 

eller 14,7 %. Merforbruket kan henføres til større utgifter for IKT-lisenser og kontingenter, større 

innkjøp av utstyr i teknisk etat og større bruk av konsulenter enn budsjettert. Merforbruket i kjøp av 

tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen kan henføres i hovedsak til kjøp av helsetjenester til 

ressurskrevende brukere og institusjonsplasser. 

 

Tabellen viser brutto driftsutgifter pr. etat versus budsjett 2019 og regnskap 2018. 

 

Denne viser budsjettavvik i alle etater. For sentraladministrasjonen er avviket knyttet til 

lisenskostnader. For kultur – og oppvekstetaten er avviket i hovedsak lønnskostnader. I helse – og 

omsorgsetaten er avviket knyttet til lønnskostnader og kjøp av tjenester, mens i teknisk etat er 

avviket knyttet til kjøp av utstyr og opplæring av personell. Det er kommentert nærmere i kap. 5 

tjenesteområder. 

Inntekter fra energisektoren 2015 2016 2017 2018 2019

Kraftomsetning 49 888 685        30 005 734        29 236 617        25 233 743        35 371 653        

Regulerings - og konsesjonsavgifter 17 260 201        17 260 201        17 362 047        18 231 169        19 289 024        

Eiendomsskatt på produksjonsanlegg og linjenett 42 325 299        39 946 814        34 025 324        29 951 482        29 974 629        

Naturressursskatt 23 100 000        22 624 889        27 190 165        24 084 626        24 432 409        

Sum inntekter 132 574 185      109 837 638      107 814 154      97 501 020        109 067 715      

Driftsutgifter Regnskap 2019 Reg. budsjett Regnskap 2018
Lønnsutgifter 288 936 649             276 561 943        274 727 004             

Sosiale utgifter 65 076 518               62 633 555           61 364 242               

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 86 100 836               75 043 312           85 970 474               

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 76 888 228               73 209 000           71 349 573               

Overføringer 39 839 658               37 311 650           37 764 499               

Avskrivninger 34 971 395               35 620 678           33 785 506               

Fordelte utgifter -34 240                      0 -207 941                   

Sum driftsutgifter 591 779 043             560 380 138        564 753 356             

Driftsutgifter pr etat Regnskap 2019 Reg. Budsjett 2019 Regnskap 2018

Sentraladm. 63 500 066                62 079 150                 59 218 025         

Kultur og oppvekst 148 962 626              138 644 443              141 419 597      

Helse og omsorg 220 734 696              207 118 500              210 541 026      

Teknisk etat 114 320 495              107 784 667              111 184 203      

Felleskjøkkenet 8 916 766                   8 521 000                   8 362 472           

Kleivi 407 314                      611 700                      450 480              

Avskrivninger 34 971 395                35 620 678                 33 785 506         

Sum utgifter 591 813 358              560 380 138              564 961 309      
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Figuren viser driftsutgifter pr. etat i 

prosent.  Bildet er nokså likt 

driftsregnskapet for 2018 pr. etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lønn- og sosiale utgifter ble fordelt slik pr. etat6: 

 

Tabellen viser at det største lønnsforbruket er i Helse – og omsorgsetaten med 43 % av totalen, 

omtrent som budsjettert og som i 2018. Kultur – og oppvekstetaten har 33,2 % av det totale 

lønnsregnskapet, som er 1,1 prosentpoeng mer enn budsjettert. Teknisk etat har 14,3 % og 

sentraladministrasjonen 8,6 % av det totale lønnsregnskapet. 

 

 

                                                
6 Sum lønnsforbruk 2019 er 366,6 mill. kr uten premieavvik/premiefond. Når disse blir inkludert er 
lønnsforbruket inkl. pensjon 354 mill. kr som vist i driftsregnskapet.  

Etat

Lønns-

regnskap 2019 i %

Budsjett 

inkl. endring 2019

Lønns-

regnskap 2018

Sentraladm. inkl. Kleivi 8,6 % 9,4 % 9,0 %

Kultur og oppvekst 33,2 % 32,1 % 32,4 %

Helse og omsorg 43,0 % 42,5 % 43,0 %

Teknisk etat 14,3 % 15,1 % 14,7 %

Felleskjøkkenet 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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Hol kommune har budsjettert 

med et netto driftsresultat på 

– 3,6 mill. kr i 2019, dvs. -0,7 

% i forhold til 

driftsinntektene. Kommunens 

netto driftsresultat er -4 mill. 

kr for 2019, som tilsvarer -0,7 

% i forhold til 

driftsinntektene. Dette er i 

tråd med driftsbudsjettet. I 

SSB-statistikk kommer 

kommunens resultater som et 

konsern-resultat der kommunale foretak og Interkommunale samarbeid (IKS) er inkludert. Netto 

driftsresultat for Hol kommune inkludert konsern er -2,9 mill. kr som tilsvarer -0,5 %. 

Resultatutvikling vises i bildet der den orange linja er kommunens konsernregnskap, den blå linja er 

Kostra-gruppe 3 og den grå linja er landets resultat uten Oslo. Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12143/. 

 

Fondsbeholdning 
Disposisjonsfondets beholdning ble redusert i løpet av 2019 fra 54,5 mill. kr til 50,9 mill. kr som følge 

av vedtak om bruk av disposisjonsfond. Det ble opprinnelig budsjettert med 5,2 mill. kr i bruk av 

disposisjonsfond til driftsformål. I løpet av 2019 er det tilleggsbevilget totalt nær 1,5 mill. kr (herav 

200 000 kr til reiselivsfagskolen i K-sak 21/19, 750 000 kr til Geilo sti – og løypelag i K-sak 42/19 og 

516 150 kr til tiltak for stier og 

løyper i kommunen i 

formannskapssak 72/19). Det er 

avsatt 4 mill. kr tilbake til 

disposisjonsfond for 2019. 

Beholdningen er dermed 50,9 

mill. kr ved utgangen av 2019 for 

kommunen. SSBs statistikk 

beregner kommunens 

disposisjonsfond til 8,6 % av 

brutto driftsinntekter for Hol 

kommune inkludert KF og IKS. 

Figuren viser disposisjonsfond i 

prosent av brutto driftsinntekter, resultatet for Kostragruppe 3 og Landssnittet uten Oslo.  

 

Tabellen under viser total fondsbeholdning for årene 2015-2019: 
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Kommunen har bankinnskudd i Skue sparebank pålydende 165 551 327 kr ved utløpet av 2019. I 

KLP-banken står 407 785 kr. Kleivi Næringspark har 1 384 532 kr på konto i Skue sparebank.  

Det er plassert 7 mill.kr i pengemarkedsfond, og 3 mill. kr i obligasjonsfond gjennom Skue sparebank 

som benytter Eika kredittforvaltning, i henhold til vedtak i formannskapet august 2019. Dette er med 

formål om forventet bedre avkastning enn om midlene står på bankkonto. Årsoppgaven viser at 

markedsverdi av disse fondene er 9 971 856 kr.  

 

Lånegjeld og rente 
I årsbudsjettet for 2019 ble det opprinnelig vedtatt 69,5 mill. kr i nye låneopptak. Kommunestyret 

har i sak 20/19 vedtatt 2 mill. kr i ekstra låneopptak til nærmiljøanlegg ved Hallingskarvet skole, slik 

at totalt låneopptak kunne vært 71,5 mill. kr for investeringsformål og 3 mill. kr i startlån. 

I løpet av året er det gitt tilsagn pålydende 2,8 mill. kr fra fylkeskommunen til ombyggingen av 

amfiet i Geilo samfunnshus. I tillegg er det gitt 6,6 mill. kr i utbyggermidler til vegløsning ved skole – 

og idrettsområdet. Låneopptaket for investerings – og gebyrfinansierte formål ble derfor redusert til 

62,3 mill. kr for 2019. I tillegg er det vedtatt og foretatt 3 mill. kr i låneopptak for startlån i 

Husbanken. Banklånet er tatt opp i KLP-banken og bundet til fastrente 1,96 % i tre år. Med nye 

låneopptak, betalte og planlagte avdrag er den totale lånegjelden 482,8 mill. kr ved utgangen av 

året.  

 

Fondsbeholdning (mill. kr) 2015 2016 2017 2018 2019

Disposisjonsfond 39,8 40,9                       66,4                        54,5                       51

Bundne driftsfond 38,2 51,7                       53,6                        55,6                       52,6

Ubundne investeringsfond 6,6 5,7                         2,9                           5,5                         5,5

Bundne investeringsfond 7,3 12,3                       7,7                           12,8                       18,1

Samlet fondsbeholdning 91,90                     110,6                     130,6                      128,4                     127,2                     

Lånegjeld pr. år 2016 2017 2018 2019

Investeringslån 246 879 177            244 448 258      242 998 680           274 632 052           

Ansvarlige lån og utlån 49 684 522 50 034 522 40 355 090 40 366 818

Startlån/formidlingslån 33 646 175              29 004 409        29 597 745             31 091 081             

Lån til selvkostområdene 111 154 020            119 225 400      120 395 933           131 897 248           

Kleivi næringspark lån 12 223 957              9 845 000          8 870 000               4 817 750               

Sum 453 587 851      452 557 589 442 217 448     482 804 949     

Herav ubrukte lånemidler 48 349 647 37 143 944 20 829 968 52 092 765
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Netto lånegjeld defineres i Kostra 

som langsiktig gjeld fratrukket utlån 

og ubrukte lånemidler. Netto 

lånegjeld i Hol kommune i 2019 er 

348,9 mill. kr. I SSBs statistikk blir 

også IKS og KF medregnet, dermed er 

resultatet i 2019 beregnet til 63,5 % 

av brutto driftsinntekter. Netto 

lånegjeld i Hol kommune er lavere 

enn både Kostragruppe 3 og Landet 

uten Oslo som vist i figuren. 

Kilde: 

https://www.ssb.no/statbank/table/12143 

 

Norges bank økte styringsrenten den 19.september med 0,25 % til 1,5 % som ble stående ut 2019. 

Kommunen har flytende rente på majoriteten av sine lån (420,5 mill. kr i Kommunalbanken og 

Husbanken). Gjennomsnittlig flytende rente i 2019 var 2,36 % for kommunens lån. Låneopptak som 

er foretatt i 2019 er gjort i KLP-banken og bundet til fastrente 1,96 % fra 2019-2022. Renteutgiftene i 

2019 ble 9,7 mill. kr som er 0,2 mill. kr lavere enn budsjettert. 

 

Resultat for finansielle nøkkeltall ble slik for 2019:  

Handlingsregel Reg. Buds. 
2019 

Mål 2019 Resultat Hol 
kommunekonsern 
2019 

Netto driftsresultat målt i forhold til brutto 
driftsinntekter 

-0,7 % > 1,75% -0,5 % 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 

 
 

10,2 % > 10 % 8,6 % 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 68 %  < 50 % 63,5 % 
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5. Tjenesteområdenes resultater 

I dette kapittelet vises de økonomiske resultatene for hvert tjenesteområde; 
sentraladministrasjonen, kultur- og oppvekstetaten, helse- og omsorgsetaten og teknisk etat. Disse 
underbygges med KOSTRA-resultater (kommune-stat-rapportering) for 2019. 

Sentraladministrasjonen  
Sentraladministrasjonens netto driftsregnskap pr. Kostra-funksjon vises i følgende tabell: 

 

Regnskapet viser 6 % lavere forbruk enn budsjettert for 2019. For hovedposten funksjon 120 

administrasjon er forbruket 21 % lavere enn budsjettert, som er knyttet lavere lønnsforbruk enn 

forventet og lavere utgifter for kjøp av IKT-tjenester enn budsjettert. 

Gebyrinntekter for byggesaker er i tråd med budsjettert. I tertialrapporter ble det forventet at netto 

forbruk kommer i tråd med budsjettet ved årets slutt.  

 

 

 

 

Kostra funksjon Regnskap 2019 Budsjett inkl. endring Budsjett 2019 Regnskap 2018

Avvik i %

regnskap vs. 

Budsjett

100 Politisk styring 4 418 590 4 824 000 4 824 000 3 681 760 -8 %

110 Kontroll og revisjon 830 720 760 000 760 000 829 687 9 %

120 Administrasjon 22 538 029 28 559 000 28 559 000 22 076 902 -21 %

130 Administrasjonslokaler 0 3 000 3 000 160 -100 %

170 Årets premieavvik -12 877 677 -17 700 000 -17 700 000 -9 023 370 -27 %

171 Amortisering av tidligere års premieavvik 3 902 015 4 000 000 4 000 000 2 589 104 -2 %

172 Pensjon 148 891 0 0 141 079

173 Premiefond -5 529 251 -1 700 000 -1 700 000 -8 644 167 225 %

180 Diverse fellesutgifter 58 991 125 000 125 000 40 689 -53 %

201 Barnehage 155 675 24 000 24 000 147 112 549 %

202 Grunnskole 193 285 0 0 218 853

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 14 373 15 000 15 000 27 705 -4 %

234 Aktiviserings-/servicetjen. overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 11 987 15 000 15 000 512 636 -20 %

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 157 300 22 000 22 000 114 327 615 %

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid -147 512 -40 000 -40 000 -169 436 269 %

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 0 0 0 67 765

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 529 969 63 000 63 000 496 594 741 %

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 21 625 30 000 30 000 25 409 -28 %

281 Økonomisk sosialhjelp 0 0 0 58 398

283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 129 986 500 000 500 000 407 436 -74 %

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 510 813 515 000 515 000 512 705 -1 %

301 Plansaksbehandling 3 109 138 3 025 000 3 025 000 2 358 035 3 %

302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 972 852 584 000 584 000 -143 743 67 %

303 Kart og oppmåling 216 570 0 0 165 750

315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 241 131 425 000 425 000 451 919 -43 %

320 Kommunal næringsvirksomhet 912 830 -395 000 -395 000 -458 514 -331 %

325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3 972 146 2 822 000 2 622 000 3 490 517 41 %

329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 1 977 889 1 910 000 1 910 000 2 088 897 4 %

330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 270 000 0 0 150 000

332 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og parkering 2 163 3 000 3 000 2 541 -28 %

338 Forebygging av branner og andre ulykker 102 259 0 0 33 150

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 243 203 250 000 250 000 27 561 -3 %

345 Distribusjon av vann 476 442 323 000 323 000 355 458 48 %

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 503 012 788 000 788 000 688 835 -36 %

354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l. 239 891 236 000 236 000 252 964 2 %

355 Innsamling av husholdningsavfall 210 947 147 000 147 000 169 787 44 %

360 Naturforvaltning og friluftsliv 7 520 721 8 604 150 7 338 000 7 569 894 -13 %

370 Bibliotek 37 339 0 0 31 696

383 Musikk- og kulturskoler 18 889 0 0 14 209

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 812 080 887 000 887 000 0 -8 %

390 Den norske kirke 6 350 000 6 350 000 6 350 000 6 344 012 0 %

392 Andre religiøse formål 261 634 200 000 200 000 272 612 31 %

393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 100 000 100 000 100 000 100 000 0 %

800 Skatt på inntekt og formue 36 095 0 0 55 251

Totalt eksl. kraftomsetning 43 655 039         46 274 150                        44 808 000       38 132 179         -6 %
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Vedtatte tiltak i økonomiplanen har følgende resultat/status pr. 31.12.19. 

Tiltak i økonomiplanen Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Innsparing trykking og distribusjon av «Slik har vi 
det i Hol» (årsmelding, – 70 000 kr.) 

Fellestj.   Ferdig 

Velferdsmidler til kommunalt ansatte kr 150 000, jf. 
Vedtakspunkt 11.  

 

Fellestj.  Ferdig 

Løypetilskudd 5 mill. kr, jf. Vedtakspunkt 7. P/U  Ferdig 

Hol kirkelige fellesråd: opprettholde 2018-nivå i 
kommunalt tilskudd i 2019, men øke med 2,6 % i 
2020-2022 

Fellestj.  Ferdig 

Tilskudd til Hardangerviddatunnellene AS  
kr 500 000 fra næringsfondet 

Fellestj.  Ferdig 

Kontrollutvalgets budsjett-økning med  
kr. 80 000,-. 

Fellestj.  Ferdig 

Styrke  næringsarbeidet i kommunen, jf. 
Vedtakspunkt 28. 

P/U  Ny rådgiver ansatt fra 1. okt 

Ombygging av resepsjonen i kommunehuset 
(1,375 mill. kr i investering) 

TE  Ferdig 

Gjennomføre detaljregulering og vurdere 
infrastrukturtiltak på Vøllo industriområde  

P/U  Ferdig 

Geilo kulturkyrkje: garanti om kr 800 000 i 
tilskudd til orgel, jf. Vedtakspunkt 12. 

Fellestj.  I 2022, jf. vedtak I kommune-
styret. 

 

KOSTRA-resultater for administrasjonen7 viser at netto driftsutgifter til administrasjon og styring er 
lavere i 2019 enn foregående år. Det er på samme nivå som i Ål kommune, og lavere enn for 
Kostragruppe 3.  

 

                                                
Kilde: https://www.ssb.no/statbank/table/12362/tableViewLayout1/  
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Kultur- og oppvekstetaten 
Kultur – og oppvekstetatens netto driftsregnskap pr. Kostra-funksjon vises i følgende tabell: 

 

Kultur- og oppvekstetaten har i 2019 hatt et merforbruk på 3 % av årsbudsjettet. Isolert sett er netto 

lønnskostnader 5,5 millioner høyere enn budsjettert, noe som tilsvarer i overkant av 5 % utover 

budsjetterte lønnskostnader. Det har ikke vært lett å skaffe vikarer og uheldigvis har vi måttet 

benytte medarbeidere på overtid. En løsning på dette kan være å ansette faste vikarer slik det er 

innført i barnehagesektoren. 

Inntektene for 2019 er 5,6 millioner høyere enn budsjettert. Dette er i stor grad grunnet høye 

sykelønnsrefusjoner. I administrasjonens første forslag til årsbudsjett 2019 ble det foreslått et netto 

budsjett på ca 4,6 millioner høyere enn budsjettert.  

Fordeling innenfor sektorene vises nedenfor: 
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Kultur- og oppvekstetaten opplever stor økning innenfor Spesialpedagogisk tjeneste for 

barnehagebarn. Flere sakkyndige vurderinger fra PPT har anbefaling om spesialpedagogisk hjelp, 

noe som utløser økt bemanning. Til tider utløser dette dobbel bemanning for ett barn. 

 

Fagerli Leirskole hadde et flott driftsår med fulle klasser stort sett hele året, og hadde betraktelig 

større inntekter enn budsjettert. 

Kostnader for SFO-tilbudet bærer preg av at elever med vedtak i skoletiden, også trenger ekstra 

oppfølging når de er på SFO. SFO er i utgangspunktet minimumsbemannet, så det kreves derfor 

ekstra ressurser for å ivareta disse barna.  

Skysskostnadene ble redusert med kr. 350 000,- for budsjettåret 2019 for å dekke inn kostnader som 

følge av politisk vedtak om skolefrukt i grunnskolen. Dette gav et negativt resultat for tjenesten, 

og gikk ut over budsjett med 28%. Skysskostnadene antas å øke også i 2020 i forbindelse med at 

Hol kommune er blitt Trafikksikker kommune, og transport av barn ikke lenger kan utføres av 

ansatte i barnehagene og skolene. 

 

Læringssenteret Gol ivaretar Hol kommunes elever som har lovfestet rett til voksenopplæring. 

Kostnadene økte for 2019 med 20 % da ny avtale om grunnskoleopplæring for voksne ble  

undertegnet, og flere elever fra Hol kommune deltok. Antall elever har gjennom året blitt færre. 

Gjennom ordningen, Den kulturelle skolesekken, har elever i hele kommunen opplevd ulike kunst og 

kulturuttrykk gjennom skoleåret. Det lokale tiltaket Skarveskolen er gjennomført for alle 6. 

klassinger der elevene lærer om natur og historie fra egen kommune. 

Driften ved Velferdssentrene har vært stabil gjennom året. Eldre i kommunen er tilbudt sosialt 

samvær og mat to dager i uken. 

 

Kommunesektoren kompenseres ikke fullt ut for merutgifter som følge av nye oppgaver og 

endringer i regelverk, jfr. innførte bemanningsnormer, oppfølging av paragraf 9A – elevenes 

skolemiljø og pålegg om videreutdanning. De største utfordringene i etaten er kostnadstunge 

tiltak. De siste årene har behovet for spesialundervisning i skolen vært økende, og vi ser også nå 

en lignende tendens innenfor barnehagesektoren. Dette krever flere en-til-en organiseringer, og 

behov for flere ansatte må settes inn når lovpålagte vedtak ligger til grunn. Behov for vikarer i 

skolen har de siste årene vært stort på grunn av sentrale pålegg om videreutdanning av lærere. I 

2019 var 11 lærere ute i pålagt videreutdanning. På en annen side vil alle nyutdannede lærere nå 

inneha en mastergrad og lønnskostnadene vil bli vesentlig høyere ved å tilsette lektorer fremfor 

lærere og adjunkter som tidligere. 

Gjennom samarbeidet med Hol og Ål PPT, har det også vært nødvendig å utdanne en logoped, da 

dette lovpålagte tilbudet fra Hol og Ål PPT de siste årene ikke har vært tilstrekkelig. Kommunen 

har også kostnader med logoped i private barnehager. 

 

Målet er at i henhold til Kultur- og oppvekstetatens strategiske kompetansestyringsplan, vil 

flesteparten av lærerne innen 2025 være ferdig utdannet, og ha tilstrekkelig kompetanse i 

forhold til dagens krav. Forhåpentligvis vil kostnadene til vikarer og midlertidige stillinger i 

forbindelse med videreutdanning bli betraktelig redusert.  
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KOSTRA-resultater innen barnehagetjenesten: 

Barnehagedekningen i Hol kommune er 94 % for barn i alderen 1-5 år, viser Kostra-statistikk for 
20198. Dette er bedre enn i Kostragruppe 3 og landet ellers som begge har 92,5 % dekning.  

Hvordan barnehagetjenesten blir prioritert i kommuneøkonomien vises i figuren: 

 

Figuren viser netto driftsutgifter for barnehager i prosent av kommunens totale driftsutgifter (orange 
linje) med angitte prosentandeler. I 2019 utgjorde barnehagetjenesten 11,2 % av kommunens totale 
driftsutgifter, en liten nedgang fra 2018 og på samme nivå som Kostragruppen. I forhold til landet 
u/Oslo så blir barnehagetjenesten mindre prioritert. De blå søylene viser driftsutgifter i kroner pr 
barn. Denne viser at det er høyere driftsutgifter pr. barn i Hol kommune enn landet ellers. Dette kan 
variere med antall barn som går i barnehagene for hvert år.  

 

 

Figuren viser andel barnehagelærere (pedagoger) i forhold til grunnbemanning i barnehagene i Hol. 
Det er en stor økning i andel barnehagelærere i forhold til tidligere år, etter at pedagog- og 
bemanningsnormen for barnehagene ble endret 1.8.2018. Ordningen kom i gang i Hol kommune i 
2019. Den blå linjen viser antall barn pr årsverk i grunnbemanning. I 2019 var det 4,8 barn pr årsverk, 

                                                
8 Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/barnehager  
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som er litt færre enn for kostragruppen og landet ellers. Dette skyldes blant annet at små enheter 
krever høyere bemanning. 

KOSTRA-resultater innen grunnskole: 

Kostra-analysen i 2018 viste at Hol kommune har 6 % lavere objektivt utgiftsbehov sammenlignet 
med resten av landet. Dette forklares med lavere andel innbyggere i aldersgruppen 6-15 år. Figuren 
under viser hvordan grunnskoletjenesten blir prioritert i kommuneøkonomien i 20199: 

 

Den blå linjen viser at kommunen har 19,9 % netto driftsutgifter til grunnskole i prosent av totale 
driftsutgifter. Dette er lavere enn de to foregående årene, og lavere enn Kostragruppen og landet 
ellers. I kroner har Hol kommune høyere driftsutgifter pr. elev enn landet ellers. Dette kan variere 
med elevtall i ulike år. 

Neste figur viser andel elever som får spesialundervisning i grunnskolen. Andelen er 15,3 %, som er 
noe lavere enn i 2018, men høyere enn kostragruppen og landet ellers.  

Kommunen har færre antall årstimer til spesialundervisning enn året før. Det utgjør en reduksjon på 
7,18 årsverk med pedagog. Andelen assistenttimer har imidlertid økt med 2 årsverk. Noe av grunnen 
kan være at det ble jobbet for at flere elever skulle få et tilfredsstillende utbytte innenfor tilpasset 
opplæring. Tiltakene her har blant annet vært «Mestringsfabrikken» og prosjektet «Overgang 
barnehage-skole». Andelen av  elever med rett til spesialundervisning viser bare en liten nedgang. 

 

                                                
9 Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/grunnskolen# 
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Årsresultater for kultur:  

Den samlede økonomiske prioriteringen til kulturtjenestene vises i figuren under: 

 

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/kultur-barne-og-ungdomstiltak#  

Den blå linjen viser at kommunen har 5,4 % i netto driftsutgifter til kulturtjenestene i prosent av 
totale driftsutgifter. Dette er betydelig lavere enn i 2018, og det kan forklares med at det ble foretatt 
en omdefinering på regnskapsføring av kulturtjenester etter Kostra-analysen fra 2018. Likevel har 
Hol kommune større prioritering av kulturtjenestene enn både Ål kommune, Kostragruppe 3 og 
landet ellers. Dette gjelder også driftsutgifter pr. innbygger. 

Innen kulturminnevern har året vært preget av arbeid med Kulturminneplan for Hol. Den 

arkeologiske rapporten om kommunen er ferdigstilt og arbeidet med nyere tids kulturminner har 

startet. Som tidligere har avdelingen bistått innbyggere og forespørsler utenfra innen kulturminner 

og kommunens historie. I bygdearkivet er en rekke nye foto, dokumenter og gjenstander registrert, 

digitalisert og forpaktet. 

 

Biblioteket har mottatt statlige tilskuddsmidler for arbeid med utvikling av skolebibliotek og 

utbedringer av arealer for barn og unge på hovedbiblioteket. Utlånstall og besøkstall for bibliotekene 
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har spesielt gode ved hovedbiblioteket. Besøkstallet for året endte på 30 931, som er en oppgang på 

over 3000 besøk. Økt fokus på arrangement gir en vekst fra 2018 til 2019 på 14 flere arrangement. 

Utlånsstatistikk viser at antall utlån i Hol kommune er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. 

 

Kinoinntektene er lavere enn forrige år, da Geilo samfunnshus det siste året har vært under 

restaurering og all aktivitet i Storesalen i perioder har vært stanset. Til tross for dette fortsetter den 

positive trenden der inntekter i stor grad finansierer driften. Gjennomsnittsbesøket er på 23 for den 

kommunale kinoen mot et landsgjennomsnitt på 27. Med en lang nedetid grunnet ombygging, er 

dette et sterkt besøkstall. 

 

Det er utbetalt 104 ulike tilskudd til lag og foreninger. I tillegg er det gitt tilskudd og bistand til 

Geilojordets venner og Holsdagen. Gjennom året har det blitt gitt bistand til en rekke 

spillemiddelsøkere og ferdigstilt 3 anlegg i kommunen.   

  

Avdelingen for Barn og unge har de siste årene vært preget av permisjoner men har nå nær full 

bemanning på plass. Det er gjennomført en hel rekke ulike tiltak gjennom året hvor UKM, 

Tusenfrydturer, Skummelt oppdrag og LAN er av de mest populære. I tillegg er Ungdomsråd, Ukult 

og Ducktape fulgt opp med faste møter. Fagenheten har bistått skolene med Sal & Scene, 

Julegrantenning, teateroppsetninger og forestillinger. I tillegg har barn og unge gjennom en rekke 

tiltak bidratt i nær 100 kulturarrangement gjennom året. 

  

Totalen for Kulturavdelingen (Kulturskole, Bibliotek, Barn og unge, Hol velferdssenter, Geilo kino, 

Allmenn kultur, Hol bygdearkiv) holder seg innenfor budsjetterte rammer. 

Tabellen under viser bruken av kulturtilbud i Hol kommune, sammenlignet med Kostragruppen og 
landet utenom Oslo. 

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/kultur-barne-og-ungdomstiltak#  

I Hol er det færre andel barn i kulturskolen Feil! Ugyldig kobling.  

  

Bruk av kulturtilbud Hol-17 Hol-18 Hol-19 Kostragr. 3 Landet u/Oslo

Andel barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) 30,2 31,1 22,6 31,4 19,5

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 7 6 7 4 5

Besøk per kinoforestilling (antall) 19 31 23 23 26
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Helse og omsorgsetaten  
Helse – og omsorgsetatens netto driftsregnskap pr. Kostra-funksjon vises i følgende tabell: 

 

Det er et overforbruk totalt sett for etaten i løpet av året på 6 % i forhold til budsjettet. Årsaken 

ligger i at det er nye brukere som har omfattende tjenestebehov.  

Lønnsutgiftene i etaten er 8 mill. kr eller 5 % større enn budsjettert. Det er utbetalt mer i overtid og 

vikarinnleie, inklusiv bruk av vikarbyrå på grunn av sykefravær, ferieavvikling, vakanse og behov for 

fagdekking. Lønnsoppgjøret i 2019 ble dyrere enn forventet. Høyskoleutdannet med lang ansiennitet 

fikk en lønnsøkning på ca kr 40 000.  

Nærværet i helse- og omsorgsetaten er 91,2 %, det vil si 8,8 % fravær i 2019. I 2018 var det 8 % 

fravær. Refusjon av sykepenger for helse – og omsorgsetaten er totalt 6,7 mill. kr, som er 4,6 mill. kr 

mer enn budsjettert. 

I 2019 har det vært ca 2 årsverk som har vært ansatt som prosjektleder / prosjektmedarbeider. Disse 

blir i hovedsak finansiert med prosjektmidler.    

Administrasjon ble en del stillinger flyttet fra tjeneste 120 til andre tjenester, jf kostragjennomgang. 

En del endringer ble det også på andre funksjoner som 233, 234, 241, 242, 243. En del ble flyttet 

over til funksjon 253 og 254.  Endringer ble i hovedsak gjort i regnskap og ikke i budsjett. 

For funksjon 242 ble det ved omorganisering av NAV, en del av de tjenesten som ble igjen i 

kommunen flyttet til andre tjenesteområder, i hovedsak 253 og 254. Samtidig har det på grunn av 

fravær vært vakanse i store deler av året.   

Hallingdal barnevernstjeneste hadde i år 2019 et mindreforbruk på ca 1,03 mill.  

Kostra funksjon Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Avvik i % regnskap

 vs buds.

100 Politisk styring 0 41 000 0 -100 %

120 Administrasjon 2 689 725 3 241 000 2 655 641 -17 %

202 Grunnskole 0 0 274

231 Aktivitetstilbud barn og unge 32 846 100 000 39 951 -67 %

232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 5 371 857 5 948 000 5 543 776 -10 %

233 Annet forebyggende helsearbeid 1 461 542 2 008 000 917 239 -27 %

234

Aktiviserings-/servicetjen. overfor eldre 

og personer med funksjonsnedsettelser 7 602 139 8 220 000 6 635 265 -8 %

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 20 919 233 22 458 000 20 250 273 -7 %

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 2 893 172 3 271 000 3 801 509 -12 %

243 Tilbud til personer med rusproblemer 359 201 0 0

244 Barnevernstjeneste 4 507 836 4 623 000 4 423 817 -2 %

251

Barnevernstiltak når barnet ikke er

 plassert av barnevernet 1 639 544 806 000 1 335 090 103 %

252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet 5 732 653 7 480 000 9 135 699 -23 %

253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 47 448 075 44 756 000 46 657 315 6 %

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 72 920 403 59 479 000 59 599 146 23 %

256 Akutthjelp helse og omsorgstjenesten 2 855 180 3 865 000 3 696 143 -26 %

261 Institusjonslokaler 0 0 23 300

273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 400 281 390 000 388 990 3 %

275 Introduksjonsordningen 1 671 756 1 951 000 2 870 709 -14 %

276 Kvalifiseringsordningen 0 200 000 0 -100 %

281 Økonomisk sosialhjelp 2 270 881 1 446 000 1 587 941 57 %

850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger m.v. 0 54 000 0 -100 %

Sum 180 776 323       170 337 000       169 562 077       6 %
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Det er i hovedsak helse og omsorgstjenester til hjemmeboende og i institusjon som har brukt mer 

enn budsjettert. I 2019 var det en økning i vedtakstimer, flere brukere som er ressurskrevende og 

endring på organisering av tjenestene som våken nattevakt, flere brukere pr nattevakt. 

Innslagspunkt for refusjon for ressurskrevende brukere økt og det er strengere krav til hva 

kommunen kan kreve refusjon for. Ut i fra budsjett får vi 13,5 mill. kr, som er 2 millioner mindre enn 

budsjettert i refusjonsinntekter. 

 Kostra-resultater for økonomi og ressursbruk i helse – og omsorgstjenesten: 

 

Figuren viser netto driftsutgifter i omsorgstjenesten med blå stolper, og i kommunehelsetjenesten 
(helsestasjon, legetjeneste og fysioterapi) med orange stolper. Begge disse tjenestene har lavere 
netto driftsutgifter i 2019 enn i 2018. Likevel er det høyere driftsutgifter i Hol enn i Kostragruppe 3 
og landet ellers.  

Den samme trenden gjelder for avtalte årsverk i kommunehelsetjenesten, der vi kan skille mellom 
helsestasjon – og skolehelsetjeneste, legetjeneste og fysioterapitjeneste.  

 

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/helse-og-omsorgstjenester# 
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Oppsummert kan Kostra-resultater i helse og omsorg vises i følgende tabell:  

 

Tabellen viser at utgifter til helse – og omsorgstjenester pr. innbygger økte fra 2018 til 2019. Hol har 
større utgifter pr innbygger enn Kostra-gruppen og landssnittet. Det er færre årsverk i helse og 
omsorg pr. 10 000 innbygger i 2019 enn i 2018 og landssnittet. Det henger sammen med 
utfordringer i rekruttering, og at det må kjøpes tjenester fra vikarbyrå. Hol har en høy andel 
brukertilpassede enerom med eget bad/wc. Nær 90 % av alle nyfødte får hjemmebesøk av 
helsetjenesten innen to uker etter hjemkost. 

Barnevern har følgende Kostra-resultater:  

 

Tabellen viser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten pr innbygger 0-22 år er lavere i 2019 enn 
i 2018, og Hol er nå på samme nivå som Kostragruppen. Det er færre barn med melding og 
undersøkelse i forhold til innbyggere 0-17 år, men det er flere barn med barnevernstiltak i 2019 enn i 
2018.   

Hol Kgr. 03 Landet uten Oslo

2017 2018 2019 2019 2019

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 38 183           42 080           45 489           40 597           28 727                      

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) 297,1 313,3 307,6 424,3 313,6

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) 71,8 70,7 72,3 76,3 77,7

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) 97,6 97,6 97,6 90,2 90,9

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) 72,7 86,8 89,7 68 93,5

Nøkkeltall Helse og omsorg

Kgr. 03 Landet u. Oslo

2017 2018 2019 2019 2019

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) 14382 14500 11798 11086 8387

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) 4,8 4,3 4,1 5,5 4,6

Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) 3,3 4,3 3,8 6 4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) 4,2 4 4,7 5,2 3,8

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) 68 934           69 125           70 438           58 591    54 645                   

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) 100 818         58 087           51 250           43 351    41 869                   

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) 410 091         533 778         410 000         413 454 442 333                 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) 13,6 14,2 14,2 18,3 19,2

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) 100 97 81 83 88

Nøkkeltall Barnevern

Hol
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Det har vært behov for å øke ressurser innen hjemmetjeneste / miljøterapi på grunn av flere brukere 

med omfattende /økt behov.  Det er innvilget både flere vedtak med BPA og avlasting for barn og 

unge.  For en del brukere må en få på plass et tilbud raskt.  Dette gir både en kostnadsøkning både 

på lønn og overtid.  I år 2020 var sykefraværet på 8.7 % det er ca 1, 8 % høyere enn i år 2018. Det er i 

tillegg rekrutteringsutfordringer både mtp høgskoleutdannet innen sykepleie og vernepleie, og til 

helsefagarbeidere. For å sikre forsvarlige tjenester har det vært en økt bruk av både overtid og bruk 

av vikarbyrå.   

Hol har ikke blitt anmodet om bosetting fra år 2018. Det er flere av de som ble bosatt før 2017 som 

enten avsluttet eller som er i ferd med å avslutte introduksjonsprogrammet.   

Økonomisk sosialhjelp inklusiv kvalifiseringsordningen økte med ca 1,3 mill kr i 2019. Hol kommune 

ligger fremdeles lavt på utbetalingene.  

 

Avvik og utfordringer i Helse – og omsorgsetaten: 
Det må jobbes med rekrutteringsutfordringer og tiltak for å beholde kvalifisert personell ved å se på 
arbeidstidsordninger, lønn og godtgjøring og mulighet for kompetanseutvikling.  
 
Regionalt blir det jobbet med å få på plass desentralisert sykepleierutdanning i år 2021. Det er gjort 
en foreløpig kartlegging som viser at det er flere ansatte som ønsker å starte med utdanning. Videre 
blir det jobbet med å få på plass en desentralisert vernepleierutdanning.  
 

Vedtatte tiltak i økonomiplanen har følgende resultat/status pr. 31.12.19. 

Tiltak – drift i økonomiplanen 19 Ansvar Resultat/ 
Status 31.12.19 

Legevakt, legevaktsamarbeid  (kr 500 000) x HO  Nødvendig styrking og dekking av 
kostnadsøkning I det 
interkommunale 
legevaktsamarbeid og drift av 
nødnett  

Styrking av fastlegeordning (kr 250 000) x HO  På grunn av ledighet I fastlegeliste 
og midlertidig vikariat er det ikke lyst 
ut den 8 legehjemmel 

Kommunepsykolog  (kr 98 000 i 2019 – inn i 
rammeoverføring fra 2020) 

x HO 
 

 Stilling har vært utlyst uten 
ansettelse. I Hallingdal er det inntil 
videre knyttet 60% stilling til 
Hallinghelse. Prosjektmidler må 
tilbakebetales 

Styrking av kommunalt rusarbeid og psykisk 
helse (kr 65 000 i 2019- Gradvis opptrapping 
over 3 år, inn i rammeoverføring - sannsynligvis 
fra 2021) 

x HO  Det er ansatt en person i100 % 
stilling fra 01.01.19 
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Ferietilskudd til barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne  (kr 100 000) 

x HO  Utlyst i samsvar med retningslinjer. 
Tildelt til 2 personer og brukt i 
underkant av kr 40 000.  
 

Investeringstiltak 19 Ansvar 
 

 

Omgjøring av kommunal bolig til 
heldøgnsomsorg (kr 1,5 mill. i investering, kan 
få inntil 45 % i investeringstilskudd fra 
Husbanken) 
 

0,9 TE/HO  1 omsorgsbolig er ferdig, Flytting av 
AKT er gjennomført. Det gjenstår noe 
ombygging I forhold til 
avlastningstilbud barn og unge.  

Utstyr til fotterapi (kr 300 000 i  investering)  0,3 HO  Det er etablert tilbud ved begge 
institusjonene. Kan avsluttes.  
 

Oppgradering av uteområder Kringlemyr 8 og 
10  
(kr 800 000 i investering) 

0,8 TE/HO  Forsinket. (I forhold til opprinnelig 
prosjekt) 
Forsinket p.g.a. mer omfattende tiltak 
enn forutsatt.(Brann). 
Tilleggsbevilgning for 2020 for å 
gjennomføre nye tiltak. 
 

LMP-telefoner i helse og omsorg (kr 156 000) 0,15 HO    Er innført i hjemmetjenesten.  
 

Rehabilitering av tak - Geilotun 1,88 TE  Ferdig 
Ettermontering av varmekabler i 
renner 2020. 

 

Teknisk etat  
Teknisk etats netto driftsregnskap for 2019 pr. Kostra-funksjon vises i følgende tabell:  
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Driftsbudsjett Teknisk etat, ordinært drift: 
Teknisk etat har et netto overforbruk på 2%, ca. 1 mill.  Hovedårsak til avvik er kostnader til 
etablering av NAV-kontor på Geilo, som forventes 75% dekket av NAV sentralt. 

Driftsbudsjett Teknisk etat, selvkost: 
Kommunaltekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing har hatt lavere inntekter og 
større utgifter enn budsjettert.  Budsjettavviket er på ca. 6 mill.  Hovedårsak til dette avviket er 
manglende inntekter. Montering av vannmålere og redusert vannforbruk i forhold til tidligere år har 
alene redusert inntektene med 2-3 mill. i forhold til budsjett. 

Det har også være en eksplosiv økning i enkelte driftsutgifter innen vann og avløp, som konsekvens 
av krav fra Fylkesmannen og Mattilsynet i 2019: 

 Montering av digitale overløpstellere på pumpestasjoner Ustaoset og Geilo. 

 Vask av biobassenger Geilo og Ustaoset. 

Kostra funksjon Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Avvik i % 

regnskap vs budsjett

100 Politisk styring 15 284 0 0

120 Administrasjon 2 648 610 3 003 667 2 653 935 -12 %

121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 2 804 675 2 305 000 2 274 449 22 %

130 Administrasjonslokaler 2 023 455 1 705 000 2 168 724 19 %

221 Barnehagelokaler og skyss 3 237 210 3 111 000 2 753 956 4 %

222 Skolelokaler 7 963 686 8 156 000 7 962 144 -2 %

232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0 0 58 255

234

Aktiviserings-/servicetjen. til eldre

 og personer med funksjonsnedsettelser 95 140 20 000 25 924 376 %

241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 62 492 22 000 58 505 184 %

242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 580 345 0 0

254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 252 066 4 000 1 943 6202 %

261 Institusjonslokaler 5 741 735 5 618 000 6 037 527 2 %

265 Kommunalt disponerte boliger 2 027 600 4 110 000 2 305 077 -51 %

285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 498 002 168 000 173 538 196 %

303 Kart og oppmåling 801 831 506 000 126 005 58 %

320 Kommunal næringsvirksomhet 1 899 088 1 679 000 1 867 041 13 %

332

Kommunale veier, miljø- og 

trafikksikkerhetstiltak og parkering 9 360 570 8 852 000 8 441 936 6 %

335 Rekreasjon i tettsted 651 727 543 000 766 057 20 %

339 Beredskap mot branner og andre ulykker 8 895 988 8 407 000 7 982 275 6 %

360 Naturforvaltning og friluftsliv 4 914 0 0

370 Bibiotek 17 868 27 000 31 005 -34 %

375 Muséer 30 522 0 31 633

381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 899 013 843 000 948 202 7 %

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 0 0 800

386 Kommunale kulturbygg 3 452 013 3 823 000 3 940 404 -10 %

Sum 53 963 834 52 902 667 50 609 335 2 %

Selvkosttjenestene i teknisk etat Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Avvik i % 

regnskap vs budsjett

338 Forebygging av branner og andre ulykker 1 265 294 668 000 851 147 89 %

340 Produksjon av vann 4 067 601 3 905 000 4 520 471 4 %

345 Distribusjon av vann -11 779 841 -13 442 000 -10 182 301 -12 %

350 Avløpsrensing 8 390 099 4 978 000 6 747 588 69 %

353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -9 995 680 -11 958 000 -15 539 438 -16 %

354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l. -70 233 908 000 -1 003 029 -108 %

355 Innsamling av husholdningsavfall -1 320 502 -634 000 1 411 105 108 %

Sum -9 443 262 -15 575 000 -13 194 457 -39 %

Totalt teknisk og selvkosttjenestene 44 520 572 37 327 667 37 414 878 19 %
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 Montering av nivåfølere for overløp i biobasseng. 

 Pålagt opplæring av driftspersonell.  Dette er stor kostnad i seg selv, men har også medført 

større lønnskostnader p.g.a. press på gjenværende personell. 

 Nytt lager for deler til vann og avløp, med krav om separate lagerrom. 

 Utarbeidet ny ROS-analyse og søknad om Utslippstillatelse for Geilo RA og Ustaoset RA. 

Disse tiltakene har i sum medført en betydelig kostnadsøkning for avdeling 6015 
Vannverk/Renseanlegg i 2019. 

I tillegg merkes en stadig vekst i antall abonnenter og økte kostnader med drift og vedlikehold av VA-
anleggene i kommunen. Dette blir kompensert med bruk av selvkostfond og justeringer i 
selvkostbudsjettet for de kommende åra.   

Lønnsforbruket er innenfor budsjettrammen, og nærværet er 94 % som er bedre enn samme 

periode i 2018. 

 

Kommunale veger, gang- og sykkelveger. 

 

Forvalting, drift og vedlikehold er fulgt opp med:  

 Rehabilitering, dypstabilisering og reasfaltering av kommunale veger:  
4160 meter (ca. 17-18 000 m2). 

 Skiftet 150 meter autovern. 
 

Park- og grøntområdene som er mest eksponert mot publikum ble prioritert i 2019.  
 
Vannverk og renseanlegg omfatter daglig ettersyn av 70 hus/installasjoner som omfatter vannverk, 

trykkøkningsstasjoner, høydebasseng, renseanlegg og pumpestasjoner. Hol kommune har de siste 

årene lagt vekt på kompetansehevning og kvalitetssikring innen VA og RA.  

De ansatte gjennomfører kurs for godkjenning som driftsoperatører både innen vannbehandling og 

renseanlegg. I løpet av de 3 siste årene er det gjennomført nødvendige kurs og fysiske tiltak for å 

møte krav til akkreditert prøvetaking ved renseanlegg og vannverk slik at dette heretter kan utføres 

med egne ansatte i stedet for innleie.  

Av større tiltak kan nevnes: 

 Montering av digitale overløpstellere  

 Vask av biobassenger og montering av nivåfølere for overløp. 

 Utarbeidet ny søknad om Utslippstillatelse for Geilo RA og Ustaoset RA. 

 

Prosjektavdeling (PA): 

 

Følgende investeringsprosjekter har det vært arbeidet med i 2019 i samarbeid med fagavdelinger: 

(Prosjekter i fet kursiv videreføres i 2020.)   

- P014 Traktor Driftsavdelingen       
- P016 Scooter Hol brann- og feiervesen        
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- P017 Tankbil Hol brannvesen      
- P019 Oppgradering Kringlemyr 8/10 – Uteområde, etc.    
- P026 Vann- og avløpsnett Tuftehuset-Reinebu 
- P035 Geilo samfunnshus amfi og ventilasjon 
- P037 Ombygging Hol kommunehus 
- P039 Utbedring av branntekniske tiltak Geilotun 
- P042 Rehabilitering tak Geilotun 
- P045 Hallingskarvet skole, ventilasjonsanlegg. 
- P048 Stensheim - Omgjøring av kommunal bolig 
- P057 Ombygging helsestasjon Geilotun 
- P080 Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole 
- P092 Beredskapssenter Geilo  -  Forprosjekt 
- P096 Sanering VA-ledninger – 40 års avskrivning 
- P104 Rehabilitering Dagali vannverk 
- P105 Skallsikring vannverk og høydebasseng 
- P122 Gangbro Geilo stasjon 
- P123 Vann- og avløpsnett Gullsteinvegen-Hjalmevegen 
- P126 Tiltak VA installasjoner – 20 års avskrivning 
- P131 Opparbeidelse returpunkter – Renovasjon 
- P136 Ventilasjonsanlegg Sudndalen renseanlegg 
- P137 Ventilasjonsanlegg Ustaoset renseanlegg 
- P143 A  Prosjektering Geilo skole- og idrettsområde inkl veier 
- P148 Gatelys 
- P150 Kommunale veier - Oppgradering 
- P197 Hovedledning avløp Geilo 

 
 
Kart og oppmåling: 
Antall oppmålingsforretninger er høyt også i 2019. Gjennomsnitt antall oppmålingsforretninger fra 
1991 til 2019 er 175 pr år. De fire siste årene har antallet lagt over gjennomsnittet. 

 

 
*) Kommentar til restanse: Restansen er i hovedsak saker som er rekvirert i november og desember 
etter at vinteren satte inn. Det er også noe restanse som skyldes at rekvirenten ønsker å vente med 
oppmåling. Kart- og oppmåling er godt ajour og holder fristene etter matrikkelloven. 

**) Pr. 25.02.2020 er det 25 påbegynte saker som ikke er avsluttet. De fleste av disse skyldes 
manglende godkjenning/avklaringer fra partene. 

ÅR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rekvisisjoner 142 200 202 215 258 170 

Avholdte forretninger 148 195 204 176 257 192 

Restanse (ikke påbegynte) 35 41 26 66 56 30* 

Ikke avslutta saker (påbeg.)  57 96 55 43 41 43** 

Utstedte matrikkelbrev  155 185 231 182 252 171 

Utsatt merking ***      155 
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***). Utsatt merking: Dette er oppmålingsforretninger i regulerte felt der tomtene er matrikkelført 
uten at alle grensemerkene er satt ut. Årsaken til at grensemerkene er utsatt er at det skal bygges 
veier og annen infrastruktur i feltene. Grensemerkene blir satt ut etter at anleggsarbeidene er ferdig. 

 

For innføring av adresser i kommunen er flg. status: 

 

Hol brann- og feiervesen. 

For feiing og tilsyn har flg. statistikk for 2019 og de 3 foregående årene: 

Statistikk for 2016 2017 2018 2019 

Branntilsyn, Særskilte objekt 9 77 54 36 

Branntilsyn Andre tiltak 
 

   66 

Feiing 1945 1832 1654 1312 

Tilsyn 1106 1311 1384 974 

Tilsyn gassanlegg 40 38 14 0 

 

Og tilsvarende for brann og redning: 

Hendelse 2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

Aba/unødig/falsk (inkl. avbrutt utr.) 74 30 68 

Akutt forurensning 3 0 1 

Andre oppdrag 12 78 22 

Brann annet 8 6 6 

Brann i bygning 5 5 4 

Brann i skog/innmark 1 2 1 

Forebyggende/sjekk 3 7 0 

Helseoppdrag 26 28 45 

Trafikk/togulykke 17 26 18 

Totalt antall 149 179 165 

 

 Status pr. 
20.01.2017 

Status pr. 
20.01.2018 

Status pr. 
04.01.2019 

Status pr. 
14.02.2020 

Antal adresser 10003 10142 10271 10423 

Antall matrikkeladresser 371 9 10 0 

Antall vegadresser 9632 10133 10261 10423 

Prosent av mulige adr. 96 99,9 99,9 100 



21/20 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune - 20/00072-1 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune : 20-01561-2 Årsmelding 2019

ÅRSMELDING HOL KOMMUNE 2019  

 59 

 

Antall utrykninger holder seg stabilt på 150-180 pr. år, men en stadig større andel av disse er 
helseoppdrag.  Disse oppdragene er ikke nødvendigvis alltid tid- og ressurskrevende, men de legger 
bånd på beredskapsressurser.   

De nasjonale resultatene for brann og redning viser følgende for Hol kommune sammenlignet med 
Kostragruppe 3 og landssnittet u/Oslo:  

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/brann-og-ulykkesvern 

Resultatene viser at både brutto og netto driftsutgifter (hensyntatt inntekter) er det høyere 
kostnadsnivå i Hol kommune for funksjon 338 forebygging av brann og ulykker, og funksjon 339 
beredskap. Kostnadene er økende i Hol fra 2017 til 2019. Antall årsverk er større enn for 
landssnittet. Antall bygningsbranner og antall a-objekt med tilsyn kan trolig ikke sammenlignes 
mellom Hol kommune og den samlede kostragruppen eller landssnittet.  

Figuren viser netto driftsutgifter pr innbygger til forebygging og beredskap mot branner og ulykker: 

 

Figuren viser at Hol kommune har veldig høy ressursbruk både i forebygging (blått), og i beredskap 
mot branner og ulykker, sammenlignet med Kostragruppe 3, landssnittet og sammenlignbare 
kommuner som Øyer og Ål. 

 

 

Kgr. 03 Landet u/ Oslo

2017 2018 2019 2019 2019

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 2 521         2 866    3 252    1 813  1 262               

Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1 782         2 059    2 302    1 459  1 012               

Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 739            807       950       354     250                  

Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) 1 807         2 111    2 494    1 364  917                  

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) 103            198       308       32       67                    

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) 1 704         1 913    2 186    1 332  849                  

Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) 2,13 2,23 2,23 .. 0,72

Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) 0,8 0,89 0,89 .. 0,25

Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) 1,33 1,34 1,34 .. 0,47

Antall bygningsbranner (antall) 5 5 4 99 2664

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) 63 46 28 403 8137

Nøkkeltall

Hol
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Flg. illustrasjon gir et godt bilde på fordelingen av de ulike utrykningskategoriene i Hol brannvesen: 

 

 

 

Administrasjon: 

 

Teknisk etat har behandlet følgende saker: 2016 2017 2018 2019 
Søknader om fritak fra kommunale avgifter og 
gebyrer: 

360 318  292 

Tilkoblingssaker: 121 72 (+63)  106 (+69) 

Søknader om installasjon av vannmåler: 411 172  162 

Parkeringstillatelser for forflytningshemmede i 2016: 20 25  17 

 
 
 
Eiendomsforvaltning: 

- Kommunale boliger. 
 Hol kommune har pr. 2019 50 boenheter som skal stilles til disposisjon for 

flyktninger, NAV og ansatte i kommunen. 
 Disse er fordelt slik i kommunen: 

o Hol/Hovet:    15 leiligheter 
o Dagali/Skurdalen:      2 leiligheter 
o Geilo:     33 leiligheter 

 
 Leiligheter utleid pr. 31.12.2019:  
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o 48 leiligheter/boliger: Tall for 2018 i parentes. 
 Kommunalt ansatte:  15 (18) 
 NAV:        5  (6) 
 Flyktninger:     7  (8) 
 DNK (Prestebolig):    1  (1) 
 Legetjenesten:    3  (3) 
 Psykisk Helse:    8  (6) 
 Disponible, ikke utleid:   6  (2) 
 Andre      5 

 
- Byggrehabilitering og vedlikehold. 

o Eiendomsavdelingen har også i 2019 hatt store prosjekter innen byggrehabilitering.  
De største har vært: 

o Resepsjonsområde Hol kommunehus (P037)  
o Rehabilitering tak Geilotun (P042) 
o Etterisolert og diverse brannsikring Geilotun (P039) 
o Klokkarjordet 1: Totalrenovering av 1 leilighet 
o Hallingskarvet skole: Etterisolering og utskifting av vinduer i 

to klasserom 
o Utskifting av dører mm ifbm skallsikring av vannverk og 

høydebasseng (P105) 
 

o Av tiltak innen byggvedlikehold kan nevnes: 
o Beising utvendig av diverse bygg. 
o Maling og mindre oppussing innvendig av diverse bygg. 
o Nytt uthus Tuftehytta, Ynglesdalen 
o Tak over over inngangsparti Hol barnehage 
o Kontinuerlig vedlikehold av kommunens bygningsmasse. 

 
 

Kostra-resultater for eiendomsforvaltning viser følgende: 

 

Kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/hol/eiendomsforvaltning  

Tabellen viser at netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Hol kommune er 10,3 %, som er på 

samme nivå som kostragruppe 3, men høyere enn landet ellers. Når man ser det opp mot 

innbyggertall så har Hol kommune relativt store utgifter. Det er lavere vedlikeholdsutgifter og 

energikostnader pr kvadratmeter enn kostragruppen og landssnittet. 

Kgr. 03 Landet u/ Oslo

2017 2018 2019 2019 2019

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning 

i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 10,8 12,7 10,3 10,4 9

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) 468 520 632 390 314

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 7,48 7,58 7,37 7,05 4,91

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 71 72 88 111 102

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) 670 720 718 721 600

Herav utgifter til renhold (kr) 204 210 225 202 171

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 80 76 81 171 134

Nøkkeltall

Hol
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Investeringer i anleggsmider 

I 2019 ble det bokført investeringsutgifter med 38,4 mill. kr. Av store prosjekter kan nevnes: 

 Ombygging Geilo samfunnshus amfi og ventilasjon 4,5 mill. kr 

 Nærmiljøanlegg Hallingskarvet skole   4,4 mill. kr 

 Kommunale veier     3,8 mill. kr 

 Ombygging Hol kommunehus resepsjon  2,1 mill. kr 

Jfr. Årsregnskap 2019, regnskapsskjema 2B og regnskapsnote 20.   

 

Kommunebarometeret 

Kommunebarometeret er en måling som blir publisert i Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres 
kommunene etter 151 nøkkeltall, fordelt på 12 sektorer. Resultater for 2019 vises i følgende tabell.  

Tjenesteområde Hol kommune plassering 2019 Endring fra forrige år 

Barnehage 190 +85 

Grunnskole 371 -143 

Kultur 28 +27 

Pleie og omsorg 48 +90 

Helse 376 -11 

Barnevern 69 +93 

Sosialtjenesten 52 -36 

Økonomi 172 -19 

Kostnadsnivå 395 +18 

Miljø og ressurser 278 +100 

Saksbehandling 135 + 16 

Vann, avløp og renovasjon 68 + 297 

Total rangering 370 -25 

 

Hol havner på en 370. plass i den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal 
Rapport. Da er plasseringen justert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Dersom man bare 
ser på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 212. plass. Samlet 
sett er nøkkeltallene til Hol omtrent som normalen i Kommune-Norge.10 

 

  

 

                                                
10 Kilde: Kommunal-rapport.no 



21/20 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune - 20/00072-1 Uttalelse til årsregnskapet 2019 for Hol kommune : 20-01561-2 Årsmelding 2019

ÅRSMELDING HOL KOMMUNE 2019  

 63 

 

 

KOMMUNALE FORETAK 

Ørteren kraftverk KF er kommunens kommunale foretak. Det vises til eget årsregnskap og 
årsberetning for dette i egen sak til kommunestyret.  

 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID 

Kommunerevisjon IKS, Hallingdal Renovasjon IKS, Vinn AS, IKA Kongsberg, Kommunehelsesamarbeid 

Vestre Viken, Kleivi Næringspark (Hol og Ål kommuner), Felleskjøkkenet for Hol og Ål, 

Skatteoppkreveren i Hallingdal, PPT (Pedagogisk og Psykologisk Tjeneste) for Ål og Hol, Felles 

barnevern i Hallingdal, IKT Hallingdal, Hallingdal Etablerersenter og Hallinghelse. 

For ovennevnte samarbeid vises det til egne årsmeldinger. 
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Vedlegg 

KOSTRA-statistikk for tjenesteområder 2019 

 

 

 

Flere tabeller med Kostra-statistikk er satt inn i årsmeldingen for de respektive tjenesteområdene.  

Hol Kgr. 03 Landet u/ Oslo

2019 2019 2019

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,8 84,7 84,6

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,1 92,6 92,4

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,4 97,2 97,3

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 84,8 77,7 49,1

Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall 4,8 5 5,7

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent 38 38,8 41,5

Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 2,5 3,4 3,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3kr 86,8 85,5 78,7

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 84,8 89 86,3

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 11,2 11 14,3

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 201 619 182 228 163 025           

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 69,7 72,5 62,7

Nøkkeltall Barnehagetjenesten Enhet

Hol Kgr 03 Landet uten Oslo

2019 2019 2019

Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 28,2 51,2 36,3

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 150,8 164,9 139,9

Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent) prosent 10 4,7 4,9

Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 15,3 9,1 7,8

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 79,7 73,1 75

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,5 64,3 68,7

Gruppestørrelse 2 (antall) antall 9,9 11,7 15,8

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 41,2 41,7

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter prosent 19,9 22,1 23

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 176 902 159 608 117 107               

Nøkkeltall grunnskole Enhet
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Arkivsak-dok. 20/00059-7 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

ÅPENHETSRAPPORT 2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet vedlagte åpenhetsrapport for å medvirke 
til at regnskapsbrukerne skal være i stand til å gjøre seg opp en mening om 
kommunens revisor. Dette gjelder revisjonsselskapet som sådan, dets organisering, 
uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Det er anbefalt fra Norges 
Kommunerevisorforbund at åpenhetsrapport bør avgis av den som reviderer 
kommuner. 
 
Åpenhetsrapporten oversendes blant annet kontrollutvalgene i selskapets 
deltakerkommuner. Den behandles av det enkelte kontrollutvalg i samme møte der 
uttalelse til årsregnskapet/årsregnskapene fremgår av sakslisten.  
  
Etter sekretariatets vurdering gir åpenhetsrapporten god og nyttig informasjon om 
kommunens revisor. Denne rapporteringen har betydning for kontrollutvalgets 
lovpålagte oppgave med at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte.  
 
Dersom det er spørsmål til rapporten, så vil representant(er) fra Viken 
kommunerevisjon være til stede under kontrollutvalgets behandling og kunne gi 
supplerende opplysninger.  
  
Det foreslås at kontrollutvalget tar rapporten fra revisor til orientering.   
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og formål 

Åpenhetsrapporten er utarbeidet med utgangspunkt i anbefalinger fra styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Formålet med rapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å 

gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, uavhengighet og 

kvalitetskontrollrutiner. Vi ønsker med dette å gi innsikt i hvordan vi arbeider med kvalitetssikring. 

Åpenhetsrapporten er behandlet og vedtatt av styret i Viken kommunerevisjon IKS (VKR) 17.02.2020. 

Rapporten vil oversendes representantskapet i VKR til orientering. I tillegg vil kontrollutvalgene få 

tilsendt rapporten i en egen ekspedisjon. Rapporten vil også bli tilgjengelig på www.vkrevisjon.no. 

1.2. Virksomhet 

VKR er en sammenslåing av tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) og Follo distriktsrevisjon 

IKS (FDR), ved at FDR har blitt en del av BKR og selskapet endret navn til Viken kommunerevisjon IKS. 

Endringen ble formelt registrert i Brønnøysund 7.11.2019. 

FDR avlegger eget avviklingsregnskap og årsberetning for 2019. Denne åpenhetsrapporten gjelder 

virksomheten til tidligere BKR.  

VKR er et interkommunalt revisjonsselskap i henhold til lov om interkommunale selskaper (IKS-loven). 

Selskapets hovedkontor er i Drammen, med avdelingskontorer på Hønefoss og i Ski. Vår primære 

kundegruppe/oppdrag er revisjonen av Buskerud fylkeskommune og 16 kommuner. Ved årets 

utgang hadde selskapet 27 ansatte. Daglig leder, leder for regnskapsrevisjon, leder for 

forvaltningsrevisjon og stedlig leder i Follo oppfyller kravene til å være oppdragsansvarlige.  

VKR har et stort fagmiljø med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor. Selskapets 

medarbeidere har bred kompetanse innen revisjon, økonomi, finans, skatt og avgift, rettsvitenskap, 

offentlig forvaltning og metode. Vi har blant annet flere siviløkonomer, flere registrerte revisorer, to 

statsautoriserte revisorer og flere medarbeidere med bachelor i revisjon. Videre har vi to 

medarbeidere med master i rettsvitenskap. Gjennom tilslutningen til Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF) er alle selskapets revisorer forpliktet til å opprettholde sin 

kompetanse gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.  

VKR er bedriftsmedlem i KS Bedrift.  
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1.3. Selskapets visjon og verdier 

Formål, forretningside og visjon 

Selskapets formål er å dekke eiernes behov for revisjonstjenester. Ved etableringen av selskapet 

fremhevet eierne følgende:  

• Faglig tyngde  
• Konkurransedyktighet  
• Kostnadseffektivitet 
• Gode lokale løsninger 

Dette er forhold som er videreført i selskapets strategidokument med tilhørende handlingsplan.  

Vårt mål er å være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner, og levere de 

tjenestene våre kunder forventer med høy kvalitet til konkurransedyktige priser. 

VKR skal dekke våre kunders behov for en totalleverandør av revisjonstjenester og beslektede 

tjenester. Dette innebærer blant annet: 

• Pliktige revisjonstjenester (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) 
• Selskapskontroll 
• Undersøkelser 
• Rådgivningstjenester på områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke 

kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor 

Vi har i 2019 sendt ut tre nyhetsbrev til alle våre kommuner med faglig informasjon som vi har ønsket 

å gjøre kommunene oppmerksom på. Nyhetsbrevene sendes til både kontrollutvalgsmedlemmer og 

ordførere, i tillegg til administrasjonen i kommunen.   

Våre verdier er 

Tillit, integritet og kompetanse. 

En høy etisk standard skal prege hele VKRs virksomhet. 

VKR har signert en samarbeidsavtale med NAV og er således en IA-virksomhet. Dette innebærer at 

selskapet og de ansatte forplikter seg til å samarbeide systematisk for å nå målene om et mer 

inkluderende arbeidsliv.  

VKR har et fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).  
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2. Organisasjonsform og eierskap 

Viken kommunerevisjon IKS (VKR) har pr. 31.12.2019 følgende eiere og eierandel:  

Eier Eierandel 

Buskerud fylkeskommune 13,2 %  

Drammen kommune 17,9 % 

Enebakk kommune 3,9 % 

Flesberg kommune 2,3 % 

Kongsberg kommune 8,3 %  

Krødsherad kommune 2,1 % 

Modum kommune 4,9 % 

Nedre Eiker kommune 6,9 %  

Nesodden kommune 5,8 % 

Nore og Uvdal kommune 2,6 % 

Ringerike kommune  8,9 %  

Rollag kommune 2,1 %  

Sande kommune 3,8 %  

Sigdal kommune 2,5 % 

Svelvik kommune 3,0 %  

Øvre Eiker kommune 5,6 %  

Ås kommune 6,2 %  

 

3. Styringsstruktur 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og har 17 medlemmer – ett fra hver eier. 

Representantskapets leder var pr. 31.12.2019 Dag Fjeld Edvardsen, Buskerud fylkeskommune.  

Styret ledes av Knut Martin Glesne, med Hans Eid Grøholt som nestleder. Øvrige styremedlemmer er 

Carina Tangen, Linn Kristin Evju og Line M. Erdal Galston (ansattes representant). Som følge av 

sammenslåingen til VKR ble styret 14.11.2019 utvidet fra fem til seks faste medlemmer, og Trond 

Simarud ble valgt som nytt styremedlem. 

Daglig leder er Inger Anne Fredriksen. For øvrig består ledergruppen av leder for forvaltningsrevisjon 

Torkild Halvorsen og leder for regnskapsrevisjon Marianne Elverum. Stedlig leder i Follo er Steinar 

Neby. 
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4. Ekstern kvalitetskontroll 

Selskapet inngår i NKRFs kontrollopplegg – såkalt forbundsbasert kvalitetskontroll.  

BKR har tidligere hatt ekstern kvalitetskontroll fem ganger siden selskapet ble etablert i 2003. 

Resultatet av kontrollene har vært tilfredsstillende. Rapport fra utført kontroll i 2015 konkluderte med 

at selskapet har en organisering og internt kvalitetskontrollsystem som gjør at arbeidet kan utføres 

på en faglig tilfredsstillende måte, og at det er tilfredsstillende faglig standard både på selskapsnivå 

og regnskapsrevisjonsoppdraget som er kontrollert. Også rapporten fra utført kvalitetskontroll for 

forvaltningsrevisjon konkluderte med at selskapet har rutiner og maler for sikring av at 

forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i tråd med standarder, og at vi driver forvaltningsrevisjon i tråd 

med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. VKR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll i 2019. 

5. Intern kvalitetskontroll 

Vår interne kvalitetskontroll er basert på internasjonale standarder for kvalitetskontroll, og våre 

retningslinjer er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende revisjonsstandard for kvalitetskontroll på 

selskapsnivå (ISQC 11), og for det enkelte oppdrag (ISA 2202). Vårt kvalitetskontrollsystem skal sikre 

at VKR og våre medarbeidere etterlever faglige standarder, lover og regler. VKRs 

kvalitetskontrollsystem skal fremme en bedriftskultur som erkjenner at kvalitet er av avgjørende 

betydning ved gjennomføring av oppdrag. Kvalitetssystemet vårt gjelder hele selskapet og alle våre 

medarbeidere, herunder også forvaltningsrevisjon selv om ISQC 1 i utgangspunktet ikke omfatter 

forvaltningsrevisjon. 

I forbindelse med det faglige og administrative samarbeidet som er inngått med Vestfold 

kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS, er det etablert en ordning med overvåking av 

våre retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll. 

6. Retningslinjer for uavhengighet 

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jf. 

merknader til nevnte bestemmelse. 

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en 

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet 

gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å 

legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

  
 

1 ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre 
attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. 
2 ISA 220 Kvalitetskontroll av revisjon av regnskaper. 
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Oppdragsansvarlige revisorer i VKR har i denne sammenheng vurdert følgende: 

• Ansettelsesforhold (oppdragsansvarlige revisorer er ikke ansatt andre steder enn i selskapet) 
• Oppdragsansvarlig revisors medlemskap i styrende organer 
• Deltagelse eller innehav av funksjoner i annen virksomhet, som kan føre til interessekonflikt 
• Nærstående i den reviderte virksomhet 
• Er det utført rådgivnings eller andre tjenester som er egnet til å påvirke revisor habilitet 
• Er det utført tjenester under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver 
• Har oppdragsansvarlig revisor opptrådt som fullmektig for den revisjonspliktige 
• Andre særegne forhold 

Revisor for det enkelte oppdrag bekrefter skriftlig sin egen uavhengighet. Bekreftelsen arkiveres hos 

selskapet. 

7. Øvrige virksomheter som er revidert av VKR 

Vi reviderer i tillegg cirka 150 øvrige regnskaper. Dette gjelder: 

• Interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper 
• Kommunale og fylkeskommunale foretak 
• Kirkelig fellesråd / menighetsråd 
• Legater / stiftelser osv. 

8. Etterutdanning 

Det er vedtatt etterutdanningskrav for medlemmer av NKRF, som krever at oppdragsansvarlig revisor 

er forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder 

med til sammen 105 timer i en 3-års periode. De øvrige ansatte er forpliktet med til sammen 63 timer i 

3-års perioden. 

Etterutdanningen består av oppdatering innen revisjon og andre relevante fagområder gjennom kurs i 

regi av NRKF og andre institusjoner. 

VKR skal være en attraktiv kunnskapsbedrift der ansatte gis ansvar og stimuleres til faglig og 

personlig utvikling. Målet er at VKR til enhver tid skal ha ansatte med bred kompetanse til å utføre 

alle aktuelle oppdrag for sine kunder. 

Følgende suksessfaktorer er sentrale: 

• Tilstrekkelig antall personer som tilfredsstiller kompetansekrav til oppdragsansvarlige for 
henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

• Tilfredsstillende kompetanse knyttet til forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
undersøkelser. 

• Nødvendig/tilstrekkelig spesialkompetanse innen flere fagfelt. 
• Et stort nok faglig miljø. 
• Konkurransedyktige betingelser. 
• Attraktivt arbeidsmiljø. 
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Ved rekruttering er det lagt vekt på å ansette medarbeidere som tilfredsstiller kravene til 

oppdragsansvarlig revisor. Selskapet ønsker å motivere medarbeiderne til å ta ytterligere 

etterutdanning. 

9. Godtgjørelse til selskapets styre 

Godtgjørelse til selskapets styre er fastsatt av representantskapet. 

Styrets godtgjørelse ble vedtatt av representantskapet i møte 21. mars 2019, og har i 2019 utgjort 

følgende: 

Leder    kr 76 000 

Nestleder   kr 40 000 

Øvrige styremedlemmer kr 40 000 

I tillegg dekker selskapet nødvendige reisekostnader. Styreleder, evt. den som deltar på styrelederes 

vegne, honoreres med kr. 1 250,- per eksterne møter. 

10. Regnskapsopplysninger 

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over selskapets økonomi de fire siste årene. 

Beløp i hele tusen                  2019 2018 2017 2016 2015 

Driftsinntekter 22 284 22 128 20 687 19 251 16 927 

Driftskostnader 22 015 20 991 19 237  18 257  15 862  

Driftsresultat 269 1 137 1 450 994 1 065 

Netto finansposter 34 99 99 112 90 

Skatt 37 38 0 0 0 

Årsresultat 266 1 198 1 549 1 106 1 155 

Egenkapital 31.12  8 748 1) 8 482 7 073 5 523 4 417 

 
1) Bokført egenkapital per 31.12.2019 er på 8,75 mill. kroner. Når det tas hensyn til beregnet netto pensjonsforpliktelse 

på 10 mill. kroner som ikke er bokført, blir selskapets reelle egenkapital negativ med 1,25 mill. kroner. 
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Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 



23/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 19/00291-4 Risiko- og vesentlighetsvurdering : Risiko- og vesentlighetsvurdering

Arkivsak-dok. 19/00291-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
eierskapskontroll til neste møte. 

 
 
 
 
Vedlegg:  
Risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommunerevisjon IKS 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende i møte 27.02.2019, sak 3/19: 

 
Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS starte arbeidet med 
overordnet analyse for Hol kommune våren 2019, slik at sittende 
kontrollutvalg kan gi sine innspill til denne. Analysen utarbeides som 
grunnlag for Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 2020-2023 som kontrollutvalget, som velges høsten 
2019, skal legge frem. 

 

Vedtaket er gjort i en tid der enkelte ord og uttrykk nå er endret som følge av ny 
lovgivning. Dette innebærer at overordnet analyse nå omtales som risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Planene som det er snakk om, omtales nå som plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 
 
Innen utgangen av 2020 skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 
og plan for eierskapskontroll. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 
Grunnlaget for planene er en risiko- og vesentlighetsvurdering av hele 
den kommunale forvaltningen. Dette gjelder kommunen som organisasjon og 
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kommunens selskaper mv. Hensikten er å identifisere risikoområder som 
kontrollutvalget bør se nærmere på i løpet av denne kommunestyreperioden. 
 

Kontrollutvalget behandlet foreløpig denne saken i sitt møte 03.12.2019, sak 19. 
 
Vedlagt følger en fullstendig risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommunerevisjon 
IKS. Denne vurderingen ble foreløpig behandlet i kontrollutvalgets møte 03.02.2020, 
sak 4. Saken stod også på sakslisten til kontrollutvalgets møte 03.03.2020, men ble 
utsatt. 
 
Kommunens revisor, Viken kommunerevisjon IKS, vil være representert i møtet 
20.02.2020 for å kunne drøfte vurderingene. 
 
Rådmannen er invitert til å komme med synspunkter om den foreliggende risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 

 
Sekretariatets foreløpige vurdering og anbefaling 
 
Kontrollutvalget bør ta stilling til om den foreliggende risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er tilstrekkelig for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 
og plan for eierskapskontroll. Sekretariatet er selvsagt behjelpelig med å utarbeide 
planer, men også å bistå kontrollutvalget med valg av eventuelle områder som bør 
ses nærmere på. 
 
Når det gjelder kommunens selskaper og kontroll av disse, foreslår sekretariatet at 
Hallingdal Kraftnett AS, Hallingdal Renovasjon IKS og Vinn AS Hallingdal tas med. 
Dette er de selskapene der kommunen må sies å ha størst eksponering. 
 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget ber om å få seg forelagt plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll til neste møte. Detaljgraden i 
planene bør drøftes nærmere. 
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1 SAMMENDRAG – KONKLUSJON 
 

1.1 Sammendrag 

Kommunerevisjon IKS har med hjemmel i kommuneloven § 23 og på oppdrag fra kontrollutvalget utarbei-
det risiko- og vesentlighetsvurdering for Hol kommune. Formålet er å identifisere områder som er egnet 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vurderingen danner grunnlag for kontrollutvalgets fireårige 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal vedtas av kommunestyret i 2020. Kontrollut-
valget bør gis fullmakt til å bestille årlige forvaltningsrevisjoner der også andre aktuelle temaer kan vel-
ges. 

Hol kommunes befolkning gikk ned med -0,3 % i 2017 og -1,0 % i 2018 – til 4 473 innbyggere per 
1.1.2019. Kommunens ansatte (441 årsverk) dekker en rekke tjenesteområder. Kommunens netto drifts-
resultat viste overskudd på kr 11,6 mill. i 2017 og underskudd på kr -7,4 mill. i 2018. Disposisjonsfondet 
beløper seg til kr 54,5 mill. Gjeldsgraden ligger på 74 % av driftsinntektene.  

1.2 Konklusjon 

Utfra Kommunerevisjon IKS sin risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende temaer/områder særlig ak-
tuelle for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Hol kommune 2020–2023: 
a. Grunnskoledrift. 
b. Tverrfaglig og forebyggende arbeid for barn/unge. 
c. Pleie og omsorg for eldre. 
d. Rus- og psykiatripasienter. 
e. Vann- og avløpsnett. 
f. Kommunale veger.  
g. Miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. 
h. Byggesaksbehandling. 
i. Kommunens driftsutgifter. 
j. Rekruttere og beholde arbeidskraft.  
k. IKT-systemer. 
l. Kommunal informasjon. 
m. Varslingsrutiner. 
n. Internkontroll. 
o. Interkommunalt samarbeid – eierstyring.  

1.3 Anbefaling 

Kommunerevisjon IKS anbefaler Hol kommune å vurdere følgende tiltak: 
a. Ovenstående temaer bør innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020–2023. 
 
 
/s/ 
Didrik Hjort        
daglig leder/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor    
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 
 

2.1 Lovgrunnlag 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) sier følgende i § 23-3 Forvaltningsrevi-
sjon: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivi-
tet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Kon-
trollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres for-
valtningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fyl-
keskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere 
til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

Ny kommunelov sier videre følgende i § 23-4 Eierskapskontroll: «Eierskapskontroll innebærer å kontrol-
lere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lo-
ver og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennom-
føres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for ei-
erskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkes-
tinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

Det som tidligere het selskapskontroll, er nå spaltet i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i fristilt virk-
somhet. 

Ny kommunelov erstatter titlene administrasjonssjef/rådmann med kommunedirektør. KS har endret nav-
net på sine rådmannsutvalg til kommunedirektørutvalg. Kommunestyret fastsetter tittelen på øverste ad-
ministrative leder i kommunen. 

2.2 Begreper 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder i forvaltningsrevisjon (2016) påpeker (s. 23) at for-
valtningsrevisjon er et vidt begrep: «Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 
tilnærmingsmåter, nemlig:  

 Resultatorientert forvaltningsrevisjon (Hensiktsmessighet/oppnås ønskede resultater). 

 Systemorientert forvaltningsrevisjon (Er det rutiner, og følges rutiner og lover). 

Ofte vil en i en og samme forvaltningsrevisjon kombinere begge perspektivene.  

I tillegg til de to hovedkategoriene som er omtalt ovenfor, forekommer det at revisor får i oppdrag å un-
dersøke forhold knyttet til konkrete, uheldige eller uønskede hendelser. Dette kan kalles hendelsesba-
serte undersøkelser. Formålet er gjerne å klarlegge og beskrive hva som faktisk har skjedd, og deretter å 
belyse eller forklare de utløsende faktorene eller plassere ansvar.» 

Risiko defineres ofte som «konsekvens ganger sannsynlighet», der begge ledd kan bidra til at risikoen er 
høy. Kontrollutvalgshåndboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer begrepene ri-
siko og vesentlighet slik: 

 Risiko: «Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksem-
pel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må 
vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.» 
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 Vesentlighet: «For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnens ingen objektiv 
størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike 
områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke de mener det er mest vesentlig å undersøke».  

Begrepene risiko og vesentlighet går noe over i hverandre. NKRFs Veileder til utarbeidelse av overordnet 
analyse (2010) sier det slik (s. 8 og s. 25): 

 «I uttrykket ‘risiko- og vesentlighetsvurderinger’ ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke 
områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.»  

 «Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at ledelsen 
ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning dersom situasjonen 
blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig.» 

Risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere kalt overordnet analyse) og plan for forvaltningsrevisjon for 
kommende fireårsperiode handler om å være føre var med forvaltningsrevisjon. Viktigheten av dette 
framgår av følgende eksempel: Tenk om Askøy kommune hadde gjennomført forvaltningsrevisjon av 
kvalitet i vannforsyningen for et par år siden! Mange smittetilfeller blant innbyggere og mye negativ me-
dieomtale av kommunen kunne da ha vært unngått.   

2.3 Bestilling 

Hol kommunes kontrollutvalg vedtok 27.2.2019 (sak 14/2019) følgende: «Kontrollutvalget ber Kommune-
revisjon IKS starte arbeidet med overordnet analyse for Hol kommune våren 2019, slik at sittende kon-
trollutvalg kan gi sine innspill til denne. Analysen utarbeides som grunnlag for Plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020–2023 som kontrollutvalget som velges høsten 2019, skal 
legge frem.» 

2.4 Metode 

NKRF sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for risiko- og vesentlig-
hetsvurderingen. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skiller seg fra ordinære forvaltningsrevisjoner ved at 
det ikke stilles opp revisjonskriterier og ved at rådmannen ikke avgir uttalelse til ferdig rapport. 

Kommunerevisjon IKS baserer risiko- og vesentlighetsvurderingen især på følgende informasjonskilder:  

 Hol kommunes Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019. 

 Spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere.  

 Muntlige innspill fra kontrollutvalg (avgående og nytt) og rådmannens ledergruppe. 

 Kommunerevisjon IKS’ innsikt i kommunen basert på mangeårig forvaltnings- og regnskapsrevisjon.   

 Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk og befolkningsstatistikk.  

 Medieomtale av kommunen.  
 
Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019 viser mange positive sider ved Hol 
kommunes tjenester. I risiko- og vesentlighetsvurdering fokuserer vi imidlertid på utfordringer/forbedrings-
områder. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen vektlegger synspunkter fra kommunale aktører – de som «vet hvor 
skoen trykker». Politikere og lederes vurdering av risiko for avvik i tjenester er skjønnsmessig, men like-
vel en viktig pekepinn om kommunens forbedringsområder. Politikere med lang erfaring har en innsikt i 
kommunen som er nyttig for politikere som ble valgt ved kommunevalget 9.9.2019.  

Kommunerevisjon IKS utarbeidet en e-postbasert spørreundersøkelse i programvaren Questback. Spør-
reundersøkelsen ble sendt til politikere (avgående kommunestyre og kontrollutvalg) og administrative le-
dere (rådmann, ledergruppe og avdelingsledere). 49 personer mottok undersøkelsen, hvorav 14 svarte 
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(28,6 %). Over 50 % svar i spørreundersøkelser anses generelt å gi representative svar. Svarprosenten i 
dette tilfellet er lav. Utdypende kommentarer fra respondenter er også nyttige. 

I vurderingen (kap. 5) klassifiseres tjenesteområder etter risiko og utdypes med vesentlighet. I konklusjo-
nen (kap. 1) med forslag til temaer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ses noen områder sam-
men. Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid kan bli fellesprosjekter for flere kommuner. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er utarbeidet med følgende framdrift: 
 

Dato: Aktivitet: 

27.2.2019: Hol kommunes kontrollutvalg bestilte risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommune-
revisjon IKS.  

11.6.2019: Prosjektplan for gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurdering ble godkjent av 
fellesmøte for kontrollutvalg i Hallingdal i Gol kommunehus. 

31.7.2019: Spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere (som ble sendt ut 
21.6.2019) var gjennomført. 

30.8.2019: Kvalitetssikring av rapportutkast i Kommunerevisjon IKS.  

3.9.2019: Risiko drøftet med avgående kontrollutvalg. 

3.12.2019: Drøfting med rådmannens ledergruppe. Drøfting med nytt kontrollutvalg. Innspillene 
bakes inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen.  

6.12. 2019: Risiko- og vesentlighetsvurderingen oversendes kontrollutvalgssekretariatet KUBIS. 

 
Revisor takker for godt samarbeid med Hol kommune ved utarbeiding av risiko- og vesentlighetsvurde-
ringen. 
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3 HOL KOMMUNE – HOVEDTREKK 
 

3.1 Befolkning 

Hol kommunes befolkning gikk ned med -0,3 % i 2017 og -1,0 % i 2018 – til 4 473 innbyggere per 
1.1.2019. I tillegg til innbyggere kommer turister, herunder beboere på vel 6 000 hytter/fritidsboliger, som 
også kan trenge helsetjenester mv.  

I forhold til Kostra-gruppe 3 (sammenliknbare kommuner) har Hol lavere andel barn i barnehagealder og 
grunnskolealder og noe høyere andel innbyggere over 80 år: 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk (https://www.ssb.no/statbank/table/11805/tableViewLayout1/). 

3.2 Kommunens organisering 

Hol kommune har følgende politiske og administrative organisering: 
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Hol Kostra-gruppe 3 Landet
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Politisk og administrativ organisering. Kilde: personalsjef, Hol kommune.  
 

Rådmannens lederteam består av åtte personer: rådmann, økonomisjef, personalsjef, leder for fellestje-
nester, leder for plan- og utvikling, kultur- og oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef og teknisk sjef. 

3.3 Personell 

Hol kommunes personell utgjør 441 årsverk i 2019.  

Kommunalt ansattes sykefravær steg fra 6,1 % i 2017 til 7,1 % i 2018. 

3.4 Kommuneøkonomi 

Hol kommunes økonomiske hovedtall er som følger: 

 Driftsinntekter: kr 550,8 mill. i 2017 og kr 594,2 mill. i 2018. 

 Netto driftsresultat: kr 11,6 mill. (2,1 %) i 2017 og kr -7,4 mill. (-1,2 %) i 2018.1 Netto driftsresultat 
bør ligge over 3 % av sum driftsinntekter. (Fylkesmannen anbefaler minimum 1,75 %.) 

 Investeringer i anleggsmidler: kr 51,6 mill. i 2017 og kr 33,5 mill. i 2018. 

 Disposisjonsfond: kr 66,4 mill. (12,1 %) per 31.12.2017 og kr 54,5 mill. (9,2 %) per 31.12.2018. Dis-
posisjonsfond bør ligge over 10 % av sum driftsinntekter.   

 Langsiktig gjeld (inkl. selvkostområdet og startlån, men eks. pensjonsforpliktelse): kr 452,6 mill. (82 
%) per 31.12.2017 og kr 442,2 mill. (74 %) per 31.12.2018. Langsiktig gjeld bør utgjøre maksimum 
75 % av sum driftsinntekter.  

 

                                                 
1 Hol kommune betalte i 2018 kr 7 mill. mer i avdrag på lån enn minste tillatt. Netto driftsresultat avhenger for øvrig av kraftinn-
tekter (netto kr 25,2 mill. i 2018), som svinger.  
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3.5 Interkommunal virksomhet 

HOL KOMMUNES DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL 
VIRKSOMHET 2019 

Hols 
eierandel: 

Kommentar: 

Aksjeselskap (AS) mv.:   

Hallingdal Kraftnett AS 29,89 %  

Vinn AS Hallingdal 28 %  

Vardar AS 0,94 %  

Interkommunale selskap (IKS):   

Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 %  

Kommunerevisjon IKS 8,33 % Hol trer ut 31.12.2019 

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS  OT: Oppfølgingstjenesten 

Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS 1,13 %  

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS  Innbyggertall mv. 

Vestviken 110 IKS 0,7 %  

§ 27/28-samarbeid:   

Skatteoppkreveren i Hallingdal (styret) 1/6 Vertskommune Gol 

IKT Hallingdal 1/6 Vertskommune Gol 

Hallingdal Etablerersenter 1/6 Vertskommune Gol 

Regionrådet for Hallingdal 1/6 Vertskommune Ål 

Hallingdal barnevernteneste 1/6 Vertskommune Ål 

NAV Hallingdal 1/6 Vertskommune Gol 

Annet:   

KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  Gjensidig selskap 

Kilde: Eierskapsmelding mv. 

3.6 Økonomiplan 2019–2022 – utfordringer 

3.6.1 Sentraladministrasjonen 

«Forventer innsparinger ved å ansette i stedet for å leie inn konsulenter i plan- og byggesaker» (s. 43). 
«Gjennomføring av detaljregulering av Vøllo industriområde og vurdere hvem som skal bygge infrastruk-
tur. Det er behov for mer ressurser og kompetanse innen næringsutvikling i kommunen.» 

En tabell (s. 33) opplyser om kompetansebehov i alle avdelinger: «Generell kompetanseutvikling» og 
«Sammen med øv. kommuner utrede kompetansebehov innenfor ulike fagområder for Hallingdal-kom-
munene».  

«Ras- og skredkartlegging på grunn av hendelser de siste årene. Viktig både for beredskap og byggesa-
ker. Forsikringsselskaper har antydet at de vil stille kommuner til ansvar for bygging i ras- og flomutsatte 
områder.» (s. 43).  

3.6.2 Kultur og oppvekst  

«Fokus på Hallingdalsprosjektet ‘Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole’ bidrar forhåpentligvis til 
å redusere utestenging og mobbing i barnehager og skoler» (s. 44)  

«Nye rutiner for tilpasset opplæring vil forhåpentligvis føre til at skolene utnytter ressurser på en måte 
som gjør at læringsutbyttet for flere elever blir større.» 

«Hol kommune opplever stor økning av elever med vedtak om spesialundervisning. I tillegg er det stor 
arbeidsinnvandring i kommunen, noe som gjør at andel elever med vedtak om undervisning i særskilt 
norsk øker. Kommunestyret vedtok i mai å bevilge ekstra midler til kultur- og oppvekstetaten for å dekke 
ekstra ressurser til slik opplæring.»  
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«Kostnadene til barnehage og skole har økt det siste året på grunn av ny pedagognorm i barnehage og 
økt lærertetthet i skole. […] Høyere krav til undervisningskompetanse i skolene gjør at Kultur- og opp-
vekstetaten må sette av en del ressurser til videreutdanning».   

3.6.3 Helse og omsorg 

«Tjenesteinnovasjon, forebygging, aktivitets- og lavterskeltilbud, som hverdagsrehabilitering og –mest-
ring, vil kunne hindre og utsette behov for helse og omsorgstjenester» (s. 46).  

«Forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge og deres familier er viktig satsingsområde 
både for å sikre gode oppvekstvilkår og redusere sosiale forskjeller.» 

«Fra år 2019 får kommunen betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Pr i dag er 
usikkert hvordan dette vil gjøre utslag både i forhold til tjenestebehov og boligbehov.»  

«Det er flere som har behov for omfattende tjenester, og flere av dem er yngre personer. Pasienter blir 
skrevet ut fortere fra spesialisthelsetjeneste, og mange har store behov når de kommer tilbake til kommu-
nen. Behovet for både hjemmetjenester, miljøterapi, omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og plass på 
sykehjemmene er økende. Det bør utarbeides en langsiktig helhetlig plan for utvikling og investering i 
bygg innen bo- og behandlingsformål innen helse og omsorgstjenestene.»  

«Over tid har det vært en økende belastning på fastlegeordning og legevakt. Årsaken er sammensatt 
med både nye oppgaver, krav til rapportering… og turister både sommer og vinter.» 

3.6.4 Teknisk etat og infrastruktur 

Brann (s. 48): «Stadig større statlige krav til bemanning, beredskap, opplæring, utstyr, HMS og disponi-
belt materiell, gjør at utgiftene til brann og redning har lagt beslag på en stadig større del av kostnads-
rammen til Teknisk etat.» 

Eiendom: «Budsjett til byggrehabilitering har ligget på ca. 4 mill. siden slutten av 90-tallet. Dette budsjet-
tet har blitt redusert til det halve de siste årene og er også i 2019 foreslått til ca. 2 mill. […] Flere nye kom-
munale formålsbygg har medført økte krav til FDV uten at dette har blitt kompensert i driftsbudsjetter og 
stillingshjemler. Det medfører økt effektivitetskrav til organisasjonen.» 

«Kommunal infrastruktur har blitt bygd ut i et stort tempo de siste årene. Flere private VA-anlegg er over-
ført til kommunal drift. Med en infrastruktur som en middels småby og stor spredning på anlegg og nett, 
er det krevende å drifte dette med en bemanning som mer tilsvarer kommunens innbyggertall.» 

Økonomiplanen avsetter investeringsmidler til «avkjørsler til Geilo skole» og «Oppgradere det kommu-
nale veinettet samt gang- og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold».  
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4 SIGNALER FRA POLITIKERE OG LEDERE 
 

4.1 Spørreundersøkelses resultater 

Svarene i revisors spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere er gjengitt i vedlegg 1. Sva-
rene er, sammen med økonomiplan og innspill fra kontrollutvalg og rådmannens ledergruppe, lagt til 
grunn for revisors skjønnsmessige vurderinger (kap. 5).   

4.2 Kontrollutvalg 

Avgått kontrollutvalg (2016–2019) har gitt en rekke innspill om risiko. Nytt kontrollutvalg (2020–2023) gir 
følgende innspill: 

 Sykefraværsoppfølging/-forebygging er alltid krevende.  

 I grunnskole har det vært hyppige rektorskifter. Politikerne vedtok felles rektor på Geilo barne- og 
ungdomsskole for å spare penger, men det fungerte ikke. Hol kommune har høy andel elever med 
spesialundervisning, samt undervisning av fremmespråklige elever (barn av arbeidsinnvandrere). 
Kommunen sliter med å rekruttere og beholde lærere. Skolestruktur er et tema.  

 Hol kommunes hjemmesider er tunge å bruke.  

 Hytteutbygging gir økt press på kommunale helsetjenester.  

 I byggesaksbehandling gis det ofte dispensasjon fra reguleringsplan, bl.a. for avkjøringer. Dette kan 
være på kanten av lovverket.  

 Kommunen bruker kr 6 mill. årlig på oppkjøring av skiløyper. Grunneiere skal betale bidrag både ved 
bygging og årlig. Hvordan praktiseres dette?  

 Når det gjelder saksframlegg, er det ganske mange saker der politikerne ber om tilleggsutredninger.  

Kontrollutvalgssekretær påpeker at kontrollutvalget bør se på varsligsrutiner,m men ikke behandle enkelt-
saker/varsler.  

4.3 Rådmannens ledergruppe 

Rådmannen skrev i brev 2.9.2019 til kontrollutvalget: «Rådmann er kjent med at det er gjennomført en 
spørreundersøkelse blant ansatte og folkevalgte i Hol kommune, men kjenner ikke til innholdet og hvorle-
des denne er bygget opp. Rådmann vil derfor på generelt grunnlag fremheve at det er viktig at en Risiko- 
og vesentlighetsvurdering for Hol kommune bør bygge på disse 4 problemstillingene: 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 
2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen på en rasjonell 

og effektiv måte? 
3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 
4. Har kommuen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 

Et viktig risikoområde som må følges nøye opp både nå i høst og utover i 2020 er nyvalg til utvalg, nem-
der, råd osv i forbindelse med kommunevalget, og en rekke endringer i kommuneloven som trer i kraft 
både ved første konstituerende kommunestyremøte og senere ved årsskifte.  

I forbindelse med nye Viken fylke, så påvirker det også kommunene ved at f.eks alle kommunene innen-
for Viken må skifte kommunenummer. Dette fører til endringer blant annet i en rekke datasystemer. Viktig 
at vi har gode rutiner på at alle disse endringene blir gjort til rett tid og at alle formaliteter er i orden.»   
 

I risikosamtale med rådmannens ledergruppe kom det innspill som revisor har bakt inn i kapit-

tel 5 Vurdering. Det ble bl.a. gitt uttrykk for at politikerne av og til lytter mer til "bygdesnakk" 
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enn til administrasjonen. Og politikerne er tidvis detaljorienterte og overprøver faglige råd. En-

kelte vedtak fattes på populistisk grunnlag. Politikeres tilknytbing til næringslivet er en del av 

bildet. Dette kan skape mistillit mellom politisk og administrativt nivå. Samspillet mellom pol-

tikere og administrasjon har en vei å gå.   
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5 VURDERING 
 

Revisor vurderer samlet sett at tjenesteområdene har følgende risiko for svikt i tjenester: 

5.1 Oppvekst og kultur 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Barnehager (kommunale og 
private): 

Middels  

Grunnskoler: Middels Grunnskoledrift er generelt krevende på flere måter: eleve-
nes læringsutbytte og trivsel; lærernes klasseledelse, under-
visningsformer og trivsel; skoleledelsens lederstil og økono-
mistyring. 

Hol kommune har høy andel elever med spesialundervisning 
og undervisning i norsk for innvandrere. Hallingdalsprosjek-
tet «Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole» bidrar 
til å redusere utestenging og mobbing i barnehager og sko-
ler. Skolestruktur kan bli et tema i Hol kommune. 

Pedagogisk-psykologisk tje-
neste (PPT): 

Middels  

Helsestasjon/skolehelsetje-
neste: 

Lav  

Barnevern: Middels Hallingdal barnevernteneste omfatter seks kommuner, og Ål 
er vertskommune. Kommunerevisjon IKS avga forvaltnings-
revisjonsrapporten Barnevern i 2016. 

Kultur, idrett og friluftsliv: Lav  

Tverrfaglig og forebyggende 
arbeid for barn/unge: 

Middels Forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge og 
deres familier er viktig satsingsområde for å sikre gode opp-
vekstvilkår og redusere sosiale forskjeller.  

5.2 Helse og omsorg 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Kommunale helsetjenester 
(fastlege mv.): 

Middels Fastleger pålegges nye oppgaver og har tidvis stort arbeids-
press. Ny akuttmedisinforskrift stiller større krav til legevakt-
tjeneste. Også beboere i fritidsbolig trenger helsetjenester, 
især i høysesonger.  

Hjemmebaserte tjenester: Middels Flere har behov for omfattende tjenester, og flere er yngre 
personer. Pasienter blir skrevet ut fortere fra spesialisthelse-
tjeneste, og mange har store behov når de kommer tilbake til 
kommunen. Behovet for både hjemmetjenester, miljøterapi, 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg og sykehjemsplass 
øker. En plan for utvikling og investering i bygg til bo- og be-
handlingsformål trengs.  

Pleie/omsorg for eldre på insti-
tusjon/sykehjem: 

Lav  

Tjenester for demente: Middels Med flere eldre får kommunen flere demente pasienter.  

Tjenester for psykisk utviklings-
hemmede: 

Middels Hol kommune har mange omsorgsboliger for ulike pasient-
grupper.  
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Tjenester for mennesker med 
rus- og psykiatrilidelser: 

Middels Samhandlingsreformen har gitt kommunene et betydelig an-
svar for mennesker med rus- og psykiatrilidelser (ROP-pasi-
enter). Fact-team er under etablering mellom Vestre Viken 
HF (helseforetak) og kommunene i Hallingdal, noe som styr-
ker samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kom-
munene.  

Hol kommunes tjenester og boliger for brukergruppen er un-
der utvikling. 

Sosialtjenester (økonomisk so-
sialhjelp mv): 

Middels Nav Hallingdal ble i juni 2019 samlet på Gol kommunehus.  

Integrering av flyktninger: Lav Norskopplæring berøres under grunnskole. 

5.3 Teknisk sektor 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Arealplaner (kommuneplaner 
og reguleringsplaner): 

Middels Områdeplan for et hyttefelt (900 enheter) på Vestlia legges 
ut på høring i 2020.  

 

Utbygging av infrastruktur for 
vann/avløp: 

Høy Hol har utbygd VA-nettet over et stort område i høyt tempo 
de siste årene. Flere private VA-anlegg er overført til kom-
munal drift. Vannkvaliteten vurderes noen steder.  

Vedlikehold av kommunale ve-
ger: 

Middels Kommunalt vegnett og gang-/sykkelveger oppgraderes iht. 
hovedplan for vegvedlikehold. Kummer og stikkledninger 
spyles med nytt spyleutstyr.   

Miljø/bærekraftig utvikling i lo-
kalsamfunnet: 

Middels Sentrumsnære boligarealer mangler på Geilo.  

Brannberedskap/-forebygging: Middels Brann og redning har hatt stigende kostnader. Et bered-
skapssenter for brann, politi og ambulanse planlegges på 
Geilo.  

Eiendomsforvaltning av kom-
munale bygg: 

Middels Kommunen har en stor bygningsmasse, som har et vedlike-
holdsetterslep, men "ingen bygg detter ned". Eiendomsavde-
lingen var gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2018.  

Byggesaksbehandling: Middels Det gis mange dispensasjoner fra reguleringsplaner, især på 
Geilo. Håndverksbransjen er mer fornøyd med byggesaks-
behandlingen nå enn for et par år siden. Innleide konsulenter 
i plan- og byggesak søkes erstattet med egne ansatte. 

5.4 Støttefunksjoner 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Økonomistyring av drift: Middels Et omstillingsprosjekt ble avsluttet i april 2019. Rådmannen 
påpeker at antall årsverk i administrasjonen er redusert noe 
de senere år. Hol har kanskje likevel innsparingsmuligheter i 
driften.  

Økonomistyring av investering 
og finansiering: 

Lav  

Innkjøpsrutiner: Middels Lov om offentlige anskaffelser er krevende å etterleve. Inn-
kjøpsrådgiver i Ål kommune yter tjenester til Hol, som dekker 
30 % av lønna. Flere rammeavtaler vil bli inngått.  

Personaladministrasjon (HR): Middels Hol kommune har rekrutteringsutfordringer.  
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Sykefraværsoppfølging: Middels 

 
Hol kommunes sykefravær økte fra 6,1 % i 2017 til 7,1 % i 
2018 - og havner trolig på 7,1 % også i 2019. Dette er mode-
rat sykefravær i kommunal sammenheng. 

Arkivering, innsyn og svar på 
henvendelser: 

Lav Hol kommune har lang responstid, påstår noen. Rådmannen 
sier at de fleste svar gis innen fristen på tre dager. Det kom-
mer få innsynsbegjæringer.  

Personvern: Middels Lov om behandling av personopplysninger (personopplys-
ningsloven), som trådte i kraft i 2018, innskjerper behandling 
av personopplysninger. Hallingdalskommunene har utarbei-
det en personvernhåndbok. Hol kommune har personvern-
ombud.  

IKT-systemer: Middels IKT Hallingdal yter gode tjenester. IKT-systemer er sårbare; i 
høst falt printere ut i tre døgn. Overgangen til Viken fylke 
medfører nye kommunenumre, som må implementeres i 
IKT-systemer. 

Informasjon/kommunikasjon 
med publikum: 

Middels Hol kommunes nettsider kan gjøres mer brukervennlige. 

5.5 Overordna styring 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Samfunnssikkerhet og bered-
skap: 

Middels Hol har 4 500 innbyggere, men må i turistyhøysesong kunne 
betjene ytterligere 10 000 beboere. 35 boliger/hytter er rasut-
satt; ras- og skredkartlegging pågår. Det er lite flom i regu-
lerte vassdrag. Risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet i 
2018. 

Etikk og tillit: Middels Vennskap/kjennskap var et større problem frem til 2010; i 
dag er politikerne obs på det og erklærer seg ofte inhabile. 
Men et sterkt næringsliv påvirker politikerne, og knytning til 
næringsliv er fortsatt relevant.  

Varslingsrutiner: Middels Personalsjefene i Hallingdal har samarbeidet om å utarbeide 
nye varslingsrutiner i 2019. Arbeidsmiljøloven er endret, så 
varslingsrutinene må oppdateres i 2020.  

Det skal være trygt å varsle. Varsel kan sendes anonymt. 
Varsler går tjenestevei. Varslingsutvalg etableres ikke; råd-
mann/kontrollutvalg vurderer hvem som skal trekkes inn i 
saksbehandlingen. Varsler rapporteres til arbeidsmiljøutvalg 
årlig. Kommunen mottar få varsler. 

Internkontroll: Middels Ny kommunelov (§ 25-1) stiller mer presise krav til rådman-
nens internkontroll. Rådmannen skal rapportere årlig om in-
ternkontroll til kommunestyret. Hallingdalskommunene sam-
arbeider om anskaffelse av kvalitetssystem.  

Administrativ organisering og 
styring:  

Lav Administrativ organisering og fullmakter synes avklart. 

Forsvarlig saksforberedelse til 
politiske organer: 

Middels Administrasjonen utarbeider gode saker, planer etc. til politi-
kerne, men av og til uttrykker de mistillit til saksforberedel-
sene. 

Møterutiner for politiske orga-
ner (innkalling, habilitet, møte-
lukking, protokoller): 

Lav  
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Iverksetting av politiske vedtak: Middels Iverksetting av vedtak rapporteres i tertialrapporter. Rappor-
tering i årsmeldinger forbedres.  

5.6 Interkommunalt samarbeid 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Drift av interkommunale sels-
kaper (IKS): 

Middels Forvaltningsrevisjon i fristilt virksomhet (tidligere kalt sel-
skapskontroll) bør utføres jevnlig i IKS-er. 

Drift av annet interkommunalt 
samarbeid: 

Lav  

Eierstyring av IKS-er mv.: Middels Interkommunale selskaper må tilpasses ny kommunelov.  

Hol kommune utarbeidet eierskapsmelding i 2016, som opp-
dateres i 2020. 
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6 KILDER 
 

Lover og forskrifter2 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018. 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 
 
Nasjonale veiledere mv. 
Kontrollutvalgshåndboken, Deloitte/Kommunaldepartementet, 2. utg. 2015. 
Veileder i forvaltningsrevisjon, Norges Kommunerevisorforening (NKRF), 2016. 
Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, NKRF, 2010. 
Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk og Kostra-statistikk.  
 
Hol kommune 
Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019. 
Årsregnskap Hol kommune 2018. 
Årsmelding Hol kommune 2018. 
Kommuneplanens arealdel 2014–2025 og Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030. 
www.hol.kommune.no  
 

  

                                                 
2 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: SPØRREUNDERSØKELSES RESULTATER 
 

Kommunerevisjon IKS sendte en e-postbasert spørreundersøkelse (Questback) til politikere, det vil si av-
gående kommunestyre og kontrollutvalg, og administrative ledere, det vil si rådmannens ledergruppe og 
avdelingsledere. Spørreundersøkelsen ga følgende resultater. 
 

1 Oppvekst og kultur – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  

En respondent utdypet med følgende kommentar vedrørende oppvekst/kultur:3 

 Det må forebygges TIDLIG. 

 

  

                                                 
3 Respondenters kommentarer kan være noe forkortet og omformulert, av hensyn til forståelighet og personvern. 
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2 Helse og omsorg – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  
Respondentene ga ingen kommentarer. 
 

3 Teknisk sektor – risiko for svikt i tjenester? 

 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 
Respondentene ga ingen kommentarer. 
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4 Støttefunksjoner – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 

En respondent utdypet med følgende kommentar vedrørende støttefunksjoner: 

 Dårlig info fra administrasjonen til politikere etc. 
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5 Overordna styring – risiko for styringssvikt? 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 
Respondentene ga ingen kommentarer. 

 

6 Interkommunalt samarbeid – risiko for svikt i tjenester? 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  
Respondentene ga ingen kommentarer. 
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Arkivsak-dok. 20/00030-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

FORESPØRSEL OM FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Mottatt forespørsel datert 30.01.2020 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget tar inn Helse og omsorg som tema i plan for forvaltningsrevisjon. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 30.01.2020 fra Jon-Andreas Kolderup 
 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 

Kontrollutvalget har fått en anmodning/forespørsel om å igangsette en 
forvaltningsrevisjon innen Helse- og omsorgsetaten. Denne forespørselen ligger 
vedlagt. Denne saken var på kontrollutvalgets saksliste til møte 03.03.2020, men ble 
utsatt. 
 
Hensikten med anmodningen er å bistå H&O-etaten til mulig bedre systemer, kontroll 
med og gjennomføring av tjenestene, slik en forvaltningsrevisjon er ment å gjøre. 

 
I anmodningen omtales noen forhold som muligens kan enkelt sjekkes ut, mens 
andre forhold kanskje må undersøkes nærmere av revisor, for å få utfyllende svar. 
 

Rådmannen vil etter planen møte 20. april i kontrollutvalget. Sekretariatet har bedt 
rådmannen om å kommentere de aktuelle forholdene i brevet. 
 
 
Anbefaling 
Sekretariatet vurderer ut fra et generelt grunnlag at dette området er såpass viktig at 
det kan være aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Det foreslås derfor at 
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2 
 

2 

temaet tas inn i plan forvaltningsrevisjon. På et senere tidspunkt - når plan 

forvaltningsrevisjon foreligger - vil kontrollutvalget kunne velge ut det mest 

relevante prosjektet. 
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  Geilo, 30. januar 2020 
 

Kontrollutvalget i Hol kommune 

v/leder Hallvard Lilleslett 

 

ANMODNING OM FORVALTNINGSREVISJON AV HOL KOMMUNES HELSE- OG 

OMSORGSETAT 

 

I den senere tid er det tilflytt en del informasjon og spørsmål omkring driften i Helse- 

og omsorgsetaten (H&O), både fra eksternt hold, men også internt i kommunen.  

Derfor anmodes nå Kontrollutvalget om å iverksette en forvaltningsrevisjon av etaten. 

 

Forvaltningsrevisjon.  

I kommunelovens § 7 (gamle lov?) heter det om Forvaltningslovens innhold: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  Dette er 

selvsagt velkjent for Kontrollutvalgets medlemmer og trenger ikke nærmere omtale. 

 

Hol kommune har de senere år fått en anstrengt økonomi og for budsjettåret 2020, er 

det lagt opp til et netto driftsresultat i minus.  

 

Det er klart at H&O kan være en etat som lett utsettes for kritikk og det er derfor 

meget viktig at den også styres vel kontrollert, i alle ledd. En forvaltningsrevisjon kan 

være med å sikre at dette skjer.   

 

Under er det gjengitt noen av de signaler som er kommet og som blant annet danner 

grunnlag for anmodningen om revisjon. 

 

-  H&O er i hovedsak regulert i flere lovverk som er både personellmessig og 

økonomisk krevende å følge.  

- H&O trekker ca. 38 % av kommunens driftsutgifter. 

 

-  Ved Strategikonferansen for kommunestyremedlemmene ++, 24. 04.2019, ble 

det gitt en verdifull KOSTRA-gjennomgang. KS-Konsult AS var engasjert til 

dette.   Ved en forvaltningsrevisjon kan det være naturlig å se på rapportene 

her.  

 

-  I henhold til kommunens Handlings- og økonomiplan for 2020- 2023 

m/årsbudsjett 2020, er det oppgitt 193 årsverk i H&O, inklusive 

prosjektstillinger for budsjett 2020.  Prosjektstillingene er ikke definert i antall 

eller type.  Hvilke prosjekt er det, hvordan opprettes de og hvem styrer de? 

 

-  I månedsskifte oktober/november 2018 skal det være kommet inn en klage på 

arbeidsmiljø ved Høgehaug Bo og Behandlingssenter.  I postlisten på den 

tiden er det to avskjermede poster, adressert til H&O-sjefen, det antas at en av 

de er brevet fra de 30 ansatte som klagde til H&O-sjef. I ettertid har det vært 
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rettet kritikk av deler av behandlingen av denne saken, som fikk et relativt stort 

omfang både personellmessig og økonomisk. 

 

-  Sak om etablering av fotpleie ved, i første omgang Geilotun Bo og 

Behandlingssenter, har vært en gjenganger i Eldrerådet, etter det ved 

ombygging av Helsetunet ble avsatt rom for denne tjeneste i 2016. Det har 

også vært interpellasjoner i kommunestyret, fra flere partier, de siste tre år. 

 

- Etablering av et Inntaks-kontor.  Saken sto i behandling av HØP for 2019, 

«kartleggings- og tildelingskontor etableres for å yte best mulig tjeneste». Fra 

partiene ble dette, i klar tale i kommunestyret, ikke anbefalt da det ikke ble gitt 

tilstrekkelig begrunnelse for etableringen og det ble hevdet at den ordning en 

hadde fungerte godt. I debatten ble det dessverre ikke fremmet forslag om å 

slette punktet.  Det ble stående og derved vedtatt som et aksjonspunkt i 

HØPen.  Senere har saken flere ganger nevnt i formannskapet som et ikke 

ønsket tiltak.  I behandling av Tertialrapport 1/2019, ble det fremmet forslag 

om at tiltaket ikke skulle gjennomføres.  Dette ble trukket da administrasjonen i 

realiteten hadde etablert det og omplassert personell til kontoret. Hvordan 

kontoret fungerer, er ikke kjent.  Med den bakgrunn, som nevnt over, bør det 

følges opp, også hvordan vedtakene som gjøres behandles.   

 

- I behandling av HØP 2020 – 2023, ble det overraskende vedtatt et forslag 

«over bordet» om at kommunens «Dagsenter for demens» skulle flyttes fra 

eget bygg med tilknyttet «Sansehage» til Høgehaug Bo og behandlingssenter.  

Dette skapte store reaksjoner, bl.a. faglige protester fra ansatte og pårørende. 

Kommunestyret stemte imot forslaget, som derved ikke blir gjennomført.  

  

 På spørsmål om bakgrunn for forslaget ble det sagt at det ikke var utført noen 

konsekvensutredning da tiltaket kom opp så sent i budsjettprosessen at det 

ikke hadde vært mulig å gjennomføre en konsekvensutredning der tillitsvalgte 

og andre hadde fått mulighet til å komme med innspill.   Det var heller ikke 

løftet politisk før det ble fremmet for formannskapet.  

 

- Demensavdelingen ved Geilotun Bo og Behandlingssenter er også besluttet 

flyttet til Kringlemyr.  Her har det vært en langt bedre prosess for flyttingen, 

sammen med de ansatte og tillitsvalgte.  Andre spørsmål som utnytting av fra-

flyttede lokaler er ikke avklart og kan medføre at de enten vil stå tomme eller 

kan nyttes som sykehjemsplasser, om det blir tillatt å styrke bemanningen.  

Formannskapet er i denne sak gitt en muntlig orientering, høsten 2019. 

 

Denne henvendelsen til Kontrollutvalget er fremmet av undertegnede, men det har 

for ordens skyld vært gitt informasjon til Høyres kommunestyregruppe om at det blir 

gjort. 
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Hensikten med anmodningen er å bistå H&O-etaten til mulig bedre systemer, kontroll 

med og gjennomføring av tjenestene, slik en forvaltningsrevisjon er ment å gjøre.   

 

Med vennlig hilsen 

 

Jon-Andreas Kolderup 

Varamedlem til kommunestyret og medlem av utvalg for kultur og levekår. 

 

Brevet er sendt som vedlegg til e-post til Hallvard.lilleslett@hol.hdpolitiker.no 
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Arkivsak-dok. 19/00316-3 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

RÅDMANNENS KVARTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Denne saken settes på sakslisten i hvert møte.  
 
Rådmannen har med dette anledning til å informere kontrollutvalget om saker/temaer 
som utvalget bør å ha kjennskap til. Dessuten har kontrollutvalgets medlemmer 
anledning til å stille spørsmål til rådmannen. Medlemmene bør spille inn temaer på 
forhånd via kontrollutvalgets leder eller sekretariat, slik at rådmannen får anledning til 
forberedelser. 
 
P.t. er det ikke meldt inn spørsmål til rådmannen. 
 
Sekretariatet foreslår at rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00079-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

VARSLINGSRUTINER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber rådmannen å utelate kontrollutvalget fra kommunens 
varslingsrutiner. 
 
Dersom kontrollutvalget mottar varsling etter gjeldende varslingsrutiner, oversendes 
saken uten behandling til ordføreren eller rådmannen. 
 
 
Vedlegg:  
Kommunens varslingsrutiner (vedtatt av partssammensatt utvalg 24.01.2019) 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I den risiko- og vesentlighetsvurderingen som kontrollutvalget har mottatt fra 
Kommunerevisjon IKS, så fremkommer følgende under punkt 4.2, side 11: 
 

Kontrollutvalgssekretær påpeker at kontrollutvalget bør se på 
varsli[n]gsrutiner,[m] men ikke behandle enkelt-saker/varsler. 

 

I dette ligger at sekretariatet har merknader til dagens varslingsrutiner, som det 
fremgår nedenfor. 
 
Kommunens varslingsrutiner følger vedlagt. Det er partssammensatt utvalg som 
24.01.2019 har sluttet seg til rutinene. 
 
I rutinene fremgår følgende om kontrollutvalget: 
 
 

4. På hvilken måte kan det varsles – fremgangsmåten  
Varsling skal skje i linja, til nærmeste leder. Dersom man må fravike fra linja, 
skal det være grunner til dette. Hvis linja fravikes foregår varsling etter 
følgende rekkefølge (se pkt. 4.2 – 4.5):  
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2. Varsling til tillitsvalgte/verneombud/arbeidsmiljøutvalget  

3. Varsling til kontrollutvalget  

4. Varsling til tilsyns- eller andre offentlige myndigheter  

5. Varsling til media  
 
---------- 
 

4.3 Varsling til kontrollutvalget  
Dersom varsling til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalget ikke 
anses som tilstrekkelig, eller av andre grunner ikke er ønskelig kan en varsle 
til kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget skal i den videre behandling av varselet melde fra til det 
ledelsesnivået som synes mest hensiktsmessig i forholdet til innholdet i 
varselet. 

 
For sekretariatets del er det litt uklart hva som ligger i kontrollutvalgets behandling av 
et varsel etter eksisterende rutine, men forstår det slik at det iallfall innebærer 
utvalgets medvirkning og eventuell saksbehandling. 
 
Sekretariatet har følgende reservasjoner til eksisterende rutiner: 
 
1. Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. 

Partssammensatt utvalg kan ikke vedta hvilke rutiner som skal gjelde for 
kontrollutvalget. 

 
2. Et organ som kontrollutvalget skal føre kontroll på vegne av kommunestyret. Det 

er uheldig at et kontrollorgan skal bidra til saksbehandling eller medvirkning 
knyttet til eventuelle varslingssaker i kommunen. Dette innebærer at kommunen til 
syvende og sist ikke har en uavhengig kontrollinstans som kan beslutte å vurdere 
varslingsrutinene.  

 
 
Sekretariatet foreslår at denne saken oversendes rådmannen, med henblikk på 
endring av rutinene. Kontrollutvalget bør be rådmannen om at det gjøres endringer 
som innebærer at utvalget ikke får en formell rolle ved varslinger. 
 
Dersom kontrollutvalget får varslinger inntil rutinene endres, så bør den enkelte 
varsling kanaliseres til ordfører eller rådmann. 
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Vedtatt av Partssammensatt utvalg, 

sak 18/01835-3 
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Vedtatt i PU, 24.01.2019, sak 18/01835-3 

Varslingsrutiner for Hol kommune 
 
Hol kommune skal være en åpen organisasjon som fremmer kommunens omdømme og inngir 
tillit blant innbyggerne og andre som kommer i kontakt med kommunen. Det skal legges til rette for 
et godt ytringsklima i kommunen. De ansatte i kommunen skal føle en trygghet i sitt ansettelses-
forhold og oppleve å bli tatt på alvor ved varsling av kritikkverdige forhold. Rutinen gjelder også for 
innleide arbeidstakere.  Varslingsrutinene skal legge til rette for at kommunen mottar informasjon 
om kritikkverdige forhold og at denne informasjonen blir behandla på en måte som fører til 
nødvendig endring av forholda som varselet gjelder. 
 
1. Hva kan det varsles om? 
 
Det skal sies i fra om kritikkverdige forhold i kommunen. Med kritikkverdige forhold menes bl.a.: 

 lovbrudd 

 brudd på kommunens etiske retningslinjer/interne regler/rutiner 

 brudd på allment aksepterte etiske normer 

 brudd på grunnleggende saksbehandlingsregler i forvaltningslova, arkivlova m.v. 

 mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessykdom 
 
Ovennevnte forhold kan bl.a. være forhold som utgjør fare for liv og helse, korrupsjon, økonomiske 
misligheter, sosial dumping, mobbing/trakassering, brudd på taushetsplikt, diskriminering eller 
uønska seksuell oppmerksomhet. 
 
Faglig og/eller politisk uenighet anses ikke som kritikkverdige forhold som det skal varsles om etter 
arbeidsmiljølova, eller denne ordninga. 
 
2.     Varsling, avvik og klage 
 
Det kan være vanskelig å skille mellom varsling og avvik, da grensene er uklare/overlappende. 
Avvik meldes ved alle forhold eller hendelser som ikke skjer i tråd med lovverk, interne reglement 
eller rutiner. Varsling benyttes ved kritikkverdige forhold. For eksempel hvis du opplever eller 
oppdager skadelige, uetiske eller straffbare hendelser som korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell 
trakassering. I utgangspunktet er det ikke så viktig å vurdere om det er avvik eller varsling, det 
viktigste er å melde ifra. I Hol kommune er det derfor flere måter å melde ifra på. 
 
Du kan også ta kontakt med BHT (bedriftshelsetjenesten) og få veiledning i saksgang (Hvordan gå 
fram? Hvem skal ha varselet? Hvem skal bistå med hva?). BHT har taushetsplikt i varslingssaker, 
dersom ikke den som varsler opphever taushetsplikta. 

 
 
 
 
 

Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold som du har blitt kjent med på din arbeidsplass. Det 

handler om å gi beskjed dersom du oppdager brudd på lov og regelverk, brudd på etiske normer eller alvorlige 

forhold som kan skade enkeltpersoner, arbeidsplassen, samarbeidspartnere eller samfunnet. 

Avvik gjelder skade, ulykker og nestenulykker, samt brudd på IT-, person- og informasjonssikkerhet.  

Klage brukes f.eks. som en reaksjon på faglige eller personalmessige disposisjoner. 
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3. Hva bør jeg tenke over før jeg varsler? 
 

• Er kritikken saklig? Den skal ikke bero på sladder eller ubegrunnede påstander. 
• Er det hensiktsmessig å si fra internt først? 
 
4. På hvilken måte kan det varsles – fremgangsmåten 
 
Varsling skal skje i linja, til nærmeste leder. Dersom man må fravike fra linja, skal det være grunner til 
dette. Hvis linja fravikes foregår varsling etter følgende rekkefølge (se pkt. 4.2 – 4.5): 
 
2. Varsling til tillitsvalgte/verneombud/arbeidsmiljøutvalget 
3. Varsling til kontrollutvalget 
4. Varsling til tilsyns- eller andre offentlige myndigheter 
5. Varsling til media 
 
Etter arbeidsmiljølova skal en varsler velge en forsvarlig fremgangsmåte ved varslinga. Et varsel 
bør inneholde; 

 fullt navn 

 varslerens tjenestested 

 dato for rapportering, tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjon 

 konkret hva en har observert, sted for handlinga 

 om det er andre vitner 

 eventuelle forslag til tiltak 
 
For den videre behandling er det en fordel om varselet skjer skriftlig, men varsling kan også skje 
muntlig. Dersom du ønsker å varsle anonymt, må du huke av valg for «Meld anonymt» i Riskmanager 
Avvik. Ved anonym varsling fjerner du muligheta til å følge med på den videre behandling. 
 
De fleste av varslingskanalene vil innebære at varsleren må stå frem med sin identitet. Det er likevel 
åpnet for at det kan varsles anonymt, dersom dette er ønskelig. 
Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for ulike varslingskanaler som kan velges. 
 
4.1 Varsling i linja 
 
Som hovedregel skal man ta opp kritikkverdige forhold med nærmeste overordna, eventuelt 
overordna over denne eller rådmannen. Dette fordi disse som oftest er de nærmeste til å igangsette 
nødvendige tiltak. Ved varsling anbefales det å varsle via Riskmanager Avvik, alternativt varsle på 
eget skjema. 
 
4.2 Varsling til tillitsvalgt/verneombud/arbeidsmiljøutvalget 

 
Dersom varsling i linja ikke anses som tilstrekkelig, eller av andre grunner ikke er ønskelig kan en 
ansatt varsle en tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalget. 
 
Tillitsvalgte/verneombud skal i den videre behandlingen av varselet melde fra til det ledelsesnivået 
som synes mest hensiktsmessig i forholdet til innholdet i varselet. 
 
4.3 Varsling til kontrollutvalget 
 
Dersom varsling til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalget ikke anses som tilstrekkelig, 
eller av andre grunner ikke er ønskelig kan en varsle til kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget skal i den videre behandling av varselet melde fra til det ledelsesnivået som synes 
mest hensiktsmessig i forholdet til innholdet i varselet. 
 
4.4 Særskilte problemstillinger knyttet til varsel mot rådmann og etatsjefer 
 
Prinsipper for behandling av eventuelle varsler mot rådmann og etatsjefer. 
 

 Varsel mot rådmann skal håndteres av ordfører 

 Varsel mot etatsjef skal håndteres av rådmann 
 
4.5 Varsling til tilsyns- eller andre offentlige myndigheter 
 
Hol kommune ønsker at det varsles til en av kommunens egne varslingskanaler, jf. punkt 4.1 – 
4.4, men i enkelte tilfeller kan arbeidstaker eller andre føle behov for å varsle eksternt. 
 
Det er alltid forsvarlig å varsle tilsynsmyndigheter, som arbeidstilsynet og fylkesmannen, eller andre 
offentlige myndigheter. 
 
4.6 Varsling til media 
 
Arbeidstaker har muligheter for å varsle media, eller på andre måter gjøre opplysninger tilgjengelig 
for offentligheta. Varsling til media kan være forsvarlig dersom intern varsling eller varsling til 
tilsynsmyndigheter ikke fører fram. Forholdet må ha allmenn interesse, og framgangsmåten må være 
egnet for å få gjort noe med forholdet. 
 
Arbeidstaker som varsler direkte til media må ta høyde for at det normalt vil være større risiko for at 
opplysningene kan skade Hol kommune.  
 
5.0 Mottak og behandling av varsler 
 
5.1 Generelt 
 
Alle varsler skal tas seriøst og behandles på en slik måte at muligheta til å endre eventuelt 
kritikkverdig forhold er størst mulig. Det skal ikke reageres negativt mot vedkommende som varsler 
på en forsvarlig måte, selv om varselet senere viser seg å være uberettiget. 
 
Et varsel skal behandles så raskt som mulig, og senest innen 14 dager. Med dette menes det at man 
skal være i gang med behandlinga, ved blant annet ha påbegynt de nødvendige undersøkelser. 
 
Så tidlig som mulig etter et varsel er mottatt, bør det vurderes om det er behov for bistand i 
behandling av varselet. 
 
Bedriftshelsetjenesten (BHT) kan bistå i saker i tråd med sin uavhengige og frie stilling: 

 ved å undersøke helsekonsekvenser både for varsler og den varselet er retta mot 
(enkeltpersoner). 

 ved oppdrag fra arbeidsgiver ha helseoppfølging med de som er involvert. 
 
BHT kan i kraft av sin stilling eller mandat ikke uttale seg om eller avgjøre om det foreligger brudd på 
lover eller retningslinjer. Juridiske vurderinger skal gjøres av kompetent fagmiljø, f.eks. advokat. 
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Alle varsler skal arkiveres i saksbehandlingssystemet 360. Det opprettes en egen arkivsak for hvert 
varsel. 
Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre 
dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. I mappa 
skal all informasjon som omhandler varselet arkiveres, herunder: 
 

 Selve varselet (dersom det har blitt varslet i skriftlig form - ved muntlig varsling skal den som 
mottar varselet lage et notat som refererer varselet, og arkivere dette) 

 Notater og referater fra eventuelle møter 

 Tilbakemeldinger til varsler 

 Tilbakemeldinger til eventuelle personer varselet gjelder 

 All innhenting av informasjon, både skriftlig og muntlig 
 
5.2 Undersøkelser 

 
De undersøkelsene som varselet gir grunnlag for skal gjennomføres med sikte på å få avdekka 
eventuelle kritikkverdige forhold. Et varsel skal så langt som mulig alltid ende opp med en begrunna 
avgjørelse. 
 
Dersom varselet gjelder en bestemt/bestemte personer skal den/disse gjøres kjent med varselet og 
hvilke opplysninger som er gitt, og under saksbehandlinga få anledning til å uttale seg om kritikken 
dersom varselet ikke blir funnet åpenbart grunnløst, jf. kontradiksjonsprinsippet. 
 
Når saka er ferdig behandla skal den det er varslet om straks få beskjed, uansett utfallet av 
behandlinga. 
 
For øvrig gjelder de ordinære reglene for saksbehandling, herunder bl.a. forvaltningslova og 
offentleglova. 
 
5.3 Fortrolighet 
 
Varselet og varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å 
behandle varselet. 
 
5.4 Tilbakemelding til varsleren 
 
Dersom identiteten til varsleren er kjent, skal vedkommende få en skriftlig bekreftelse på at varselet 
er mottatt (jf. punkt 5.1), og innen rimelig tid få en skriftlig tilbakemelding på hvordan varselet er 
fulgt opp. 
 
5.5 Vern mot gjengjeldelse 
 
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med Arbeidsmiljølova § 2 A-2 er forbudt.    
Forbud mot gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for varsleren. Vernet gjelder alle former 
for gjengjeldelse, som for eksempel trakassering, ubegrunna omplassering, dårligere lønnsutvikling, 
fratakelse av arbeidsoppgaver, oppsigelse og avskjed. 
 
Dersom det viser seg at det ikke forelå kritikkverdige forhold, er varsler verna mot gjengjeldelse. 
Arbeidstaker kan kreve oppreisning dersom det er gjengjeldt i strid med lova. Det er en                       
kompensasjon for den urett som er begått overfor varsleren. 
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6. Rapportering 
 
Rådmannen rapporterer jevnlig til arbeidsmiljøutvalget, partssammensatt utvalg og kontrollutvalget 
om varsler som har kommet og behandlinga av disse. 
 
7. Opplæring/informasjon 
 
Arbeidsgiver skal sørge for at nyansatte får opplæring/informasjon om varslingsrutinene gjennom 
introduksjonsprogrammet. Videre skal arbeidsgiver sørge for løpende opplæring overfor 
virksomhetens ansatte gjennom E-læringskurs på varsling.  
 
Rutinene skal gjøres kjent gjennom kommunens arbeidsreglement, personalhåndbok og via Intranett. 
 
Arbeidsgiver skal årlig sette temaet varsling på møtekalenderen med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal 
sørge for at «Varslingsplakaten» er synlig tilgjengelig på alle arbeidsplasser/avdelinger.  
 
 
8. Evaluering 
 
Det skal foretas en løpende evaluering av rutinene for varsling ivaretar lovverket og behovet for å 
følge opp slike saker. Utover dette foretas en årlig revidering i desember for å drøfte om rutiner og 
system fungerer etter intensjonen. 
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Arkivsak-dok. 20/00023-7 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

PLANLEGGING AV KONTROLLUTVALGETS AKTIVITETER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Oversikt over saker til behandling 2020 
Oversikt over saker til oppfølging 2020 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Hensikten med denne saken er å planlegge kontrollutvalgets aktiviteter utover 2020 
på en litt mer detaljert måte enn det som fremgår av årsplanen. Det vises i denne 
forbindelse til oversikt over saker til behandling for 2020. I tillegg vises det til oversikt 
over kontrollutvalgets vedtak i 2020 og de saker som står til oppfølging. 
 
Sekretariatet tar sikte å redegjøre kort for vedlagte oversikter i møtet og drøfte 
kontrollutvalgets oppgaver/aktiviteter nærmere. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. Ytterligere vedtakspunkter må vurderes i 
møtet. 
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Kontrollutvalget i Hol kommune 

kommunekommune 

 

Oversikt over saker til behandling 2020 
 

Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og 
kommunens svar/oppfølging. 

Møte 1 

 

3. februar 2020 

Møterom 4 

• Dialog med ordfører 

• Dialog med rådmannen 

• Orientering om forvaltningsrevisjon 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Kontrollutvalgets årsplan 2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering (knyttet til forvaltningsrevisjon mv) 

• Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020 

• Oppfølging av diverse orienteringer 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt 

Møte 2 
 
3. mars 2020 

Møterom 4 

• Rådmannens kvarter 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 

• Forespørsel om forvaltningsrevisjon 

• Plan for revisjon 2019 

o Orientering om regnskapsrevisjon 

• Status for regnskapsrevisjon 2019  

• Vurdering av virksomhetsbesøk 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Innføring i kommunalt regnskap 

• Eventuelt 

Møte 3 

20. april 2020 

Fjernmøte 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Ørteren kraftverk KF 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Hol kommune 

• Åpenhetsrapport 2019 fra Viken kommunerevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 

• Forespørsel om forvaltningsrevisjon 

• Rådmannens kvarter 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Varslingsrutiner 

• Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Hol kommune 

kommunekommune 

 

Møte Saker 

Møte 4 

5. mai 2020 

Fjernmøte 

 

• Finansrapportering 2019? 

• Drøfting av forvaltningsrevisjon? 

• Plan 2020-2023 for forvaltningsrevisjon 

• Plan 2020-2023 for eierskapskontroll 

• Engasjementsbrev/oppdragsavtale fra revisor  

• Uavhengighetsvurdering fra revisor 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering (knyttet til etterlevelseskontroll) 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt  

Møte 5 

9. juni 2020 

Møterom 4 (?) 

• Virksomhetsbesøk  

• Prosjektplaner for mulige forvaltningsrevisjoner 

• Rapportering av utført revisjon 2019 

• Rapportering av utført etterlevelsesrevisjon 2019 

• Økonomirapport for 1. tertial 2020 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt 

Møte 6 

22. september 2020 

Møterom 4 

• Budsjett 2020 for kontrollutarbeidet 

• Plan 2020 for revisjon 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt 

Møte 7 

1. desember 2020 

Møterom 4 

 

• Forvaltningsrevisjonsrapport 

• Drøfting av forvaltningsrevisjon 

• Økonomirapport for 2. tertial 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Årsplan 2021 

• Eventuelt 

2020 
 
 
 
 

2021 

• Reglement for kontrollutvalg 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
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Kontrollutvalget i Hol kommune 

 

Saker til oppfølging 2020 

 
Møte Sak 

nr. 

Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet - 

kommentar 

Ferdig 

03.02.2020 1/20 Dialog med ordføreren Kontrollutvalget tar dialogen med 
ordføreren til orientering.  
 

  Ja 

 

03.02.2020 

2/20 Dialog med rådmannen Kontrollutvalget tar dialogen med 
rådmannen til orientering. 

  Ja 

03.02.2020 3/20 Orientering om 

forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  Ja 

03.02.2020 4/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering Kontrollutvalget tar risiko- og 
vesentlighetsvurderingen til 
foreløpig orientering. 
 

  Ja 

03.02.2020 5/20 

Kontrollutvalgets årsrapport 

2019 

Kontrollutvalget slutter seg til 
fremlagte årsrapport 2019. 
 
Kontrollutvalget oversender 
årsrapporten til kommunestyret 
med følgende anbefaling: 
 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2019 
til orientering. 
 

26.02.2020   

03.02.2020 6/20 Oppfølging av diverse 

orienteringer 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  Ja 
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Møte Sak 

nr. 

Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet - 

kommentar 

Ferdig 

03.02.2020 7/20 Evaluering av 

Kontrollutvalgskonferansen 

2020 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  Ja 

03.02.2020 8/20 

Kontrollutvalgets årsplan 2020 

Kontrollutvalget slutter seg til 
fremlagte årsplan for 2020. 
 
Kontrollutvalget oversender 
årsplanen til kommunestyret og 
anbefaler følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan 2020 til 
orientering. 
 

26.02.2020   

03.02.2020 9/20 Oppfølging av årsplan 2020 Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  Ja 

03.02.2020 10/20 Eventuelt Ingen saker 
 

  ja 

03.03.2020 11/20 Rådmannens kvarter Kontrollutvalget tar rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
 

  Ja 

 12/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering Saken utsettes. 
 

   

 13/20 Forespørsel om 

forvaltningsrevisjon 
Saken utsettes.    

 14/20 Plan 2019 for revisjon mv Kontrollutvalget tar plan 2019 for 
revisjon mv til orientering. 
 

  ja 

 15/20 Status for regnskapsrevisjon 

2019 
Kontrollutvalget tar 
regnskapsrevisors redegjørelse til 
orientering. 

  Ja 
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Møte Sak 

nr. 

Sak Vedtak Utskrift sendt Behandlet - 

kommentar 

Ferdig 

13.02.2020 16/20 Vurdering av virksomhetsbesøk Kontrollutvalget avholder 
virksomhetsbesøk av Geilo barne- 
og ungdomsskole i forbindelse 
med sitt møte 9. juni 2020. 
 
Sekretariatet bes tilrettelegge for 
virksomhetsbesøket. 
 

   

13.02.2020 17/20 

 

Planlegging av kontrollutvalgets 

aktiviteter 
Kontrollutvalget avholder ekstra 
møte 31. mars, med møtestart kl 
0900. 
 
Kontrollutvalget tar revisors 
rapportering til orientering. 
 

 Møtet endret til 

mandag 20. april 

2020, kl. 1000. 

ja 

13.02.2020 18/20 Innføring i kommunalt regnskap Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  Ja 

13.02.2020 19/20 Eventuelt Ingen saker. 
 

  Ja 
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Arkivsak-dok. 19/00292-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 20.04.2020 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Saker/temaer under denne posten bør tas opp med kontrollutvalgets leder eller 
sekretariat på forhånd. 
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