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1 INNLEDNING TIL VEDTATT 

BUDSJETTDOKUMENT 
Handlingsprogram, budsjett og økonomiplan ble behandlet i kommunestyret 16. desember 2020, sak KS 

219/20. Kommunestyrets vedtak er innarbeidet i vedtatt budsjettdokument, og kan leses av kapittel 

2 vedrørende budsjettvedtak. 

 

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet på bakgrunn av kommunedirektørens forslag til budsjett og 

økonomiplan, og analyser samt økonomiske oversikter innad i budsjettdokumentet baserer seg på det 

budsjettforslaget som ble lagt frem høsten 2020. 

 

Alle tabeller er oppdatert med tallgrunnlag fra vedtatt budsjett. Dette innebærer at drifts- og 

investeringstabeller per programområde er oppdaterte i henhold til vedtak, men at det ikke er gjort 

endringer i teksten.  

 

I tillegg er kapittelet om økonomisk utvikling i planperioden oppdatert med nye grafer og tabeller i 

henhold til kommunestyrets vedtak. I dette kapittelet illustreres det hvordan budsjettvedtaket slår ut i 

forhold til vedtatte handlingsregler. 

 

Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt flere verbalvedtak. Kommunedirektøren vil i 

2021 komme tilbake til disse i forbindelse med kvartalsrapportering. 
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2 BUDSJETTVEDTAK 

DRIFTSBUDSJETTET 

1. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 

Stortinget fastsetter. 

2. Eiendomsskatt innføres med 1 promille i 2021, på boliger og fritidseiendommer. 

Bunnfradraget settes til 1 mill. kroner per eiendom. 

3. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema – 1A og 1B på programområdenivå, 

og kommunedirektøren gis med dette fullmakt til å disponere kommunens netto 

driftsmidler innen de ulike virksomheter og programområder, i henhold til følgende 

oppsett, med henvisning til dokumentet Handlingsprogram 2021-2024: 

- Rammer for driftstilskudd til kirken vist i tabell 13 

- Rammer Strategi og samfunnsutvikling vist i tabell 14 

- Rammer Oppvekst vist i tabell 17 

- Rammer Helse og velferd vist i tabell 20 

- Rammer Teknisk vist i tabell 23 

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å flytte budsjettmidler mellom programområder 

der dette skjer som følge av organisatoriske endringer, og ikke som følge av 

omprioriteringer. 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til virksomhetene 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele budsjettmidler tilknyttet pensjon mellom 

virksomhetene og sentralt område 
 

INVESTERINGSBUDSJETTET 

7. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Budsjettskjema 2B på programområdenivå 

8. Finansiering av investeringer vedtas i henhold til Budsjettskjema 2A. 

9. Ubrukte investeringsbevilgninger i 2020 rebudsjetteres i budsjett i 2021, i de tilfeller 

der prosjektet ikke er avsluttet i 2020. Finansiering av disse prosjektene blir behandlet i 

1. kvartalsrapport 2021. 
 

LÅNEOPPTAK 

10. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på 311,6 mill. kroner for å 

finansiere nye netto bevilgninger til investeringer. Beløpet inkluderer ikke startlån til 

videreformidling. 

11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp likviditetslån i 2021 innenfor en 

kredittramme begrenset oppad til 50 mill. kroner. 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 70 mill. kroner i 2021, i form 

av lån fra Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. Kommunedirektøren gis 

samtidig fullmakt til å re-utlåne ekstraordinære innfrielser av startlån i løpet av året. 

13. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor angitte 

lånerammer 
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ØVRIGE VEDTAK 

14. Gebyrer, satser og brukerbetalinger vedtas i henhold til vedlegg som omhandler priser 

15. Søknad om spillemidler for 2021, samt prioritering av prosjekter, vedtas i henhold til 

vedlegg som omhandler spillemidler for 2021. 

16. Kommunens overføring til kirken reduseres med 0,4 mill. kroner, grunnet innføring av 

50 pst. egenandel på kremasjoner. 

17. Budsjettet vedtas for øvrig med de føringer og forutsetninger som beskrives i 

kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024. 

 

VERBALVEDTAK 

1. Skoler og barnehager opprettholdes som i dag 

2. Sentrumsskolen og Kleiverud skole bygges som vedtatt. 

3. Kompetanse om, og satsing på det grønne skiftet, klima og miljø prioriteres opp 

4. Det innføres et system for årlig klimabudsjettering og klimarapportering. 

5. Eiendomsskatt innføres og øremerkes til investeringer og investeringskostnader. 

6. Tidligere vedtatt betalt spisepause trekkes tilbake 

7. Politikergodtgjørelsene reduseres med 300.000. Innretningen på godtgjørelsene 

revideres i forbindelse med revidering av øvrige reglement i 1.halvår 2021. 

8. Kommunedirektøren bes legge fram en oversikt over antall deltidsstillinger innen helse, 

omsorg og velferd med en vurdering av mulighetene for flere heltidsstillinger og en 

framdriftsplan for omgjøring av stillinger. Det skal i den forbindelse også gjøres en 

vurdering av hvordan dette kan påvirke bedre logistikk og kompetanseutvikling blant 

medarbeiderne. 

9. Kommunedirektøren bes legge fram et forslag til etablering av en vikarpool, som gjør at 

en unngår dyr bruk av innkjøpte vikartjenester ved vakanser og sykefravær. Det bør 

redegjøres for omfanget av og kostnadene ved dagens vikarbruk, slik at effekten av å 

innføre en vikarpool kan legges til grunn for en etablering. 

10. Kommunedirektøren bes legge fram en oversikt over de kostnadene kommunen har ved 

kjøp av tjenester fra private leverandører og andre kommuner med sikte på å vurdere 

mulighetene for og de økonomiske og faglige følgene av at kommunen selv etablerer 

disse tjenestene. 

11. Handlingsprogrammet beskriver fem tiltaksnivå innenfor helhetlig innsatstrapp. Det 

legges fram en sak til politisk behandling som beskriver mer konkret hva disse tiltakene 

innebærer og om noen av tiltakene krever ytterligere politisk behandling. 

12. Kommunedirektøren bes ta en fullstendig gjennomgang av den administrative 

organisasjonen for å sikre en drift som er mest mulig kostnadseffektiv og optimalt rigget 

for å løse oppgavene. 

13. Rammekuttene i kultursektoren skal ikke ramme tilbudene til barn og unge.  

14. Drifts- og investeringsbudsjettet, budsjettskjema 1A,1B,2Bog 2A med tilhørende 

tabeller, justeres i tråd med endringene i tabellen nedenfor. Alle tall er endringer i 

forhold til kommunedirektørens framlagte budsjettforslag. 
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Tiltak 2021 2022 2023 2024 
          
Inntekter         
Avkastning finans -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

SUM -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

          

Strategi og samfunnsutvikling         

Redusert godtgjørelse -300 -300 -300 -300 
Redusert husleie -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 
Bortfall betalt spisepause -4 000 -8 500 -8 500 -8 500 
Rammekutt strategi og utv. -750 -750 -750 -750 
Rammekutt administrasjon -1 300 -1 800 -1 800 -1 800 
Rammekutt kultur -250 -750 -750 -750 
Reforhandling avtaler -750 -750 -750 -750 
Vestfoldmuseet -70 -70 -70 -70 
Jernverksmuseum Eidsfoss 150 0 0 0 
Turistkontor Eidsfoss 150 150 150 150 
17. mai 50 50 50 50 
          
Oppvekst         
Strukturendring 0 15 250 15 250 15 250 
Flyktninger -500 -500 -500 -500 
Økt bemanning skolehelsetj. 1 200 1 200 1 200 1 200 
Nettverkskontakt barnevern 750 750 750 750 
          
Helse og velferd         
          
Teknisk         
Grønn omstilling 800 800 800 800 
Redusert plankapasitet -800 -800 -800 -800 
          

Sum kostnader -6 620 1 980 1 980 1 980 

          

SUM -8 620 20 20 20 

Bruk/avsetning disposisjonsfond 8 620 -20 -20 -20 
          

SUM 0 0 0 0 

          
Investeringer         
Kirkene 2 500 1 000 1 000 1 000 
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3 KOMMUNEDIREKTØRENS 

FORORD 
I skrivende stund nærmer vi oss ettårsdagen for nye Holmestrand kommune. Det har vært et spesielt og 

krevende år, og de ansattes store innsats for å yte gode tjenester til innbyggere, samtidig som 

arbeidsmåter og kultur skal harmoniseres, har fått skarp konkurranse fra koronapandemien. Jeg er 

imponert over arbeidet som er lagt ned, ikke bare innenfor pleie- og omsorgstjenestene, men også 

renholdere, lærere og mange andre har gjort en stor innsats. 

 

Det har også vært et krevende år økonomisk. Helse og velferd er under sterkt press, med en 

brukergruppe som ikke bare er økende i antall, men også i den enkeltes ressursbehov. Dette, koblet med 

en stadig strammere økonomi, medfører at prognosen for helseområdet i 2020 nærmer seg et 

merforbruk på 50 mill. kroner. Dessverre ser vi at denne stramme økonomien bare fortsetter i årene 

fremover. 

 

Innenfor oppvekstområdet er det behov for betydelige investeringer; sentrumsskolene i Sande og 

Kleiverud skole ligger inne i budsjettforslaget, sammen med formålsbygg på Gullhaug, som blant annet 

omfatter en ny og stor kommunal barnehage. Disse investeringene alene har et budsjett i 

økonomiplanperioden på 727 mill. kroner, ikke medregnet de kostnadene som allerede har påløpt. 

 

Disse forholdene fører til at kommunen, etter mitt syn, må utnytte sitt inntektspotensial fullt ut. Jeg 

foreslår derfor at det, i likhet med andre kommuner rundt oss, innføres eiendomsskatt på boliger og 

fritidseiendommer. Dette er ikke noe jeg gjør med lett hjerte, men det er det eneste realistiske 

alternativet, hvis kommunen skal kunne fortsette å yte gode tjenester til innbyggerne, samtidig som helt 

nødvendige investeringer skal kunne gjennomføres. 

  

Det foreslås samtidig store innsparinger og kutt i tjenesteproduserende virksomheter, som krever at vi 

ser på nye, mer effektive måter å yte tjenester på. Holmestrand kommune er langt fremme når det 

gjelder både IKT i skole, og innenfor velferdsteknologi.  

 

Også når det gjelder strukturelle og organisatoriske grep, må vi som 

kommune være modige i vår tilnærming. Jeg er sikker på at det finnes 

alternativer til dagens måte å yte tjenester på, som ikke bare gir 

økonomisk gevinst, men som også kan øke kvaliteten på tilbudet til 

innbyggerne. 

 

Jeg tror det blir en spennende reise vi skal begi oss inn på, når vi nå skal 

modernisere våre tjenester – noe jeg tror også blir en positiv opplevelse 

for våre brukere og innbyggere. 

  
Hans Erik Utne 
Kommunedirektør 
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4 BUDSJETTET PÅ 1-2-3
Kommunens frie inntekter anslås i planperioden til ca. 1,46 milliarder kroner årlig. 

 

Holmestrand kommune mottar i 2021 et veksttilskudd på 0,8 mill. kroner på bakgrunn av at kommunen 

vokser mer enn landsgjennomsnittet. 

 

Brutto driftsinntekter i 2021 er 1,89 milliarder kroner. 

 

Samlet investeringsramme (ekskludert startlån) i planperioden er på 1,10 milliarder kroner. Av disse 

finansieres 770,51 mill. kroner ved lån. Dette tilsvarer 69,95 pst. av finansieringsbehovet. Bruk av lån 

finner sted alle årene, og kommunens lånegjeld vil med dette forslaget øke med 366,82 mill. kroner i 

planperioden. 

 

Det er videre budsjettert med 110,0 mill. kroner i salg av anleggsmidler i planperioden. Øvrig 

finansiering følger av investeringsoversikten innarbeidet i kommunedirektørens budsjettforslag. 

 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter passerer 100 pst ved utgangen av 2020. Netto 

lånegjeld er høyest i 2023 med 108,6 pst, og reduseres deretter i 2024 til 101,4 pst. Til sammenligning 

viser tall fra KOSTRA 2019 et gjennomsnittlig nivå på dette nøkkeltallet på 93,4 pst. for KOSTRA gruppe 

13. Kommunens handlingsregel for netto lånegjeld tilsier at man skal nå Riksrevisjonens anbefaling om 

å holde dette nøkkeltallet under 75 pst. av driftsinntektene innen 5 år. I dette handlingsprogrammet vil 

denne målsettingen ikke nås. 

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er positivt i 2023 og 2024 og må sees i 

sammenheng med at positivt premieavvik settes av til disposisjonsfond i alle år. Totalt settes det av 

264,2 mill. kroner knyttet til pensjon i planperioden. Skulle prognosen for pensjon snu vesentlig og de 

positive premieavvikene som er skissert i prognose fra aktuar per oktober 2020 utebli, vil det ikke være 

behov for og heller ikke være mulig å avsette tilsvarende midler til fond. Netto driftsresultat vil med det 

bli kraftig redusert. Anbefalt nivå for en bærekraftig økonomi på landsbasis er satt til 1,75 pst. Dette er 

forenelig med handlingsregelen for Holmestrand kommune, hvor måltallet også er satt til 1,75 pst.  

 

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er godt over måltallet på 5 pst. i hele planperioden. 

Dette må også sees i sammenhengen med avsetningen til pensjon. Ser man bort fra dette disponeres 

111,0 mill. kroner av generelt disposisjonsfond tidlig i planperioden - et nivå som er beregnet ut i fra at 

det skal være nøyaktig 5 pst. disposisjonsfond igjen regnet i forhold til nivået på netto driftsresultat i 

2024. I 2024 settes det så av 21,17 mill. kroner til generelt disposisjonsfond. 

 

Det er i 2021 budsjettert med netto finansutgifter på 123,0 mill. kroner, hvorav renteinntekter og 

utbytte utgjør 7,1 mill. kroner. Netto finansutgifter stiger til 154,5 mill. kroner i slutten av planperioden, 

og må sees i sammenheng med forslag til investeringsprogram. 

I 2025 stiger netto finansutgifter med ytterligere 1,57 mill. kroner som ikke er innarbeidet i denne 

planperioden. 
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Det legges til grunn en flytende rente på kommunens gjeld på 2,0 pst, med en gradvis opptrapping til 

2,60 pst. i slutten av planperioden. 

 

Gebyrer og betalingssatser foreslås i hovedsak endret med deflator på 2,7 pst. 

 

Det gjøres endringer i gebyrer og avgifter innenfor VAR området i tråd med selvkostprinsippet, der det 

også er forutsatt at for høyt innkrevde gebyrer fra tidligere år tilfaller innbyggerne i tråd med 

generasjonsprinsippet. Det vises til egen oversikt over årsgebyrer for 2021. 

 

For områder hvor det gjelder statlige maksimalsatser er disse lagt til grunn. 

 

HVORDAN LESE TALLENE 

På denne siden kan du få noen tips til hvordan de enkelte tallene og tabellene skal forstås. 

 

Vedtaksnivå er foreslått til å være på programområdenivå, noe som også er innarbeidet i 

økonomireglement for Holmestrand kommune som legges frem for politisk behandling i desember 

2020. Videre er det foreslått at kommunedirektøren kan flytte budsjettmidler mellom 

programområdene, i de tilfeller hvor det følger av omorganisering eller tekniske justeringer som f.eks. 

fordeling av lønnsoppgjør eller fordeling av pensjonskostnader. Reelle omdisponeringer mellom 

programområdene må til politisk behandling. 

 

Netto rammer per virksomhet er likevel vist, og dette ligger som et vedlegg bakerst i dokumentet under 

kapittelet «Budsjettrammer per virksomhet». 

 

Driftsbudsjettet 

Alle løpende inntekter og utgifter skal dekkes av driftsbudsjettet. Det er ikke anledning for kommunen å 

ta opp lån for å dekke driftsutgifter. De fleste utgifter gir kommunen momskompensasjon, som 

innebærer at kommunen får tilbakebetalt merverdiutgiftene. 

 

Tabellene i handlingsprogrammet viser beløp per år i planperioden 2021-2024. Vanligvis ville man i en 

økonomiplan/handlingsprogram også vise budsjett inneværende år (2020) og regnskap for fjoråret 

(2019), men siden Holmestrand kommune er en ny kommune fra 2020 finnes det fremdels ikke 

regnskapshistorikk for kommunen. Sammenligningstall er derfor begrenset til revidert budsjett 2020. 

 

Alle årene i driftstabellene er sammenlignet med inneværende år, altså 2020. Dersom et 

programområde har fått en budsjettøkning som vist i tabellen betyr det ikke at det kommer ytterligere 

1 mill. kroner hvert år, men at det hvert år er lagt inn 1 mill. kroner sammenlignet med 2020. Så dersom 

det for eksempel varig skal ansettes to årsverk som hver har 0,5 mill. kroner i lønn, må dette legges inn 

slik det fremkommer i tabellen. 

 

Driftstiltak, tall i 1000 kr 2021 2022 2023 2024 
Budsjettøkning tiltak Y 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tabell 1 
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Tallene er i all hovedsak vist i 1000 kroner, og alle budsjettendringer utover det som følger av pris- og 

lønnsvekst er eksplisitt vist i de relevante tabellene under hvert programområde (under overskriften 

«Driftsbudsjett med endringer»). Det er ikke gjort endringer i det enkelte programområdes budsjett, 

som ikke fremkommer som egne tiltak i disse tabellene. 

 

Investeringsbudsjettet 

Til forskjell fra driftsbudsjettet, kan investeringer lånefinansieres. Også i investeringsregnskapet får 

kommunen momskompensasjon.  

 

Tabellene må for investeringer leses på en litt annen måte enn driftstabellene. Her må beløpene i alle 

årene legges sammen. Dersom man har et investeringsprosjekt med de samme tallene som i 

driftstabellen (se nedenfor), innebærer det at det er en investering som totalt koster 4 mill. kroner. 

 

Inv.tiltak, tall i 1 000 kr 2021 2022 2023 2024 
Bevilgning prosjekt Z 1 000 1 000 1 000 1 000 
Tabell 2 

Det er også verdt å merke seg at de summene som står på de enkelte prosjektene har tatt høyde for at 

noen av investeringene har ubrukt bevilgning i 2020, som foreslås overført til 2021. Disse eventuelle 

ubrukte bevilgningene i 2020 kommer i tillegg til den bevilgningen som fremkommer i årene 2021-

2024. 
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5 FORUTSETNINGER OG ØKONOMISKE 

RAMMER 

Kommuneøkonomien er generelt stram, og Holmestrand må, som de fleste 

andre kommuner i regionen, stramme inn på driftsutgiftene. Flere av 

sammenslåingskommunene må legge inn til dels store kutt i årene 

fremover. Det må også Holmestrand kommune. 

 

DET ØKONOMISKE HANDLINGSROMMET 

Kommunedirektøren anser at kommunens økonomiske handlingsrom i utgangspunktet ikke tillater 

store investeringer, dersom man legger rent økonomiske hensyn til grunn. På den annen side er det 

behov for nettopp betydelige investeringer, spesielt innenfor skolesektoren. Det er flere skoler som er i 

en så dårlig forfatning, at de står i fare for å bli stengt av miljørettet helsevern. Kommunedirektøren 

anbefaler derfor at sentrumsskolene i Sande og Kleiverud skole i Holmestrand legges inn i 

investeringsbudsjettet. 

 

Dette, sammen med andre økonomiske forhold, tilsier at kommunen i realiteten ikke har råd til å velge 

bort eiendomsskatten. Selv med denne inntekten, er det behov for betydelige kutt på alle virksomheter 

for å oppnå et budsjett i balanse. 

 

Kommunedirektøren synes det er beklagelig at denne skatten foreslås innført, så kort tid etter at den 

ble fjernet. Som kjent hadde tidligere Holmestrand kommune eiendomsskatt på næring, verker og bruk, 

som ble fjernet ved den første kommunesammenslåingen med Hof 1.1.2018. Tidligere Sande kommune 

hadde eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer, som ble fjernet ved sammenslåingen 1.1.2020. 

 

Det er imidlertid ikke uventet, og er omtalt flere ganger i de siste årene, at kommunedirektøren ser seg 

nødt til å foreslå dette tiltaket. Også Fylkesmannen har flere ganger gått langt i å antyde at 

eiendomsskatt er en inntekt nye Holmestrand kommune ikke kan se bort fra, investeringsbehovet tatt i 

betraktning. 

 

Gjennomganger av den nye kommunens økonomiske situasjon sammen med Fylkesmannen, har vist at 

kommunens driftsbalanse er for svak sett i forhold til nasjonale føringer og måltall. Fellesnemnda 

behandlet i mai 2018 en sak om den nye kommunens økonomiske situasjon (FN 036/18), der det ble 

skissert tre mulige løsninger for å bedre kommunens driftsbalanse: 

 

1. Øke driftsinntektene 

2. Redusere driftsutgiftene 

3. Redusere investeringsvolumet 

Kommunedirektøren anser at med de investeringene som er foreslått, hovedsakelig innenfor Oppvekst, 
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er det påkrevd å ta i bruk alle disse tre virkemidlene. Forslaget til budsjett og økonomiplan er da også 

basert på det. 

 

Øke driftsinntektene betyr i denne sammenhengen å foreslå å innføre eiendomsskatt på boliger og 

fritidseiendommer. Det er også bestilt en utredning på inntektspotensialet ved å innføre eiendomsskatt 

på næring, verker og bruk. Resultatet av dette arbeidet rekker man ikke å få innarbeidet i foreliggende 

handlingsprogram, men det vil bli sendt ut i forkant av politisk behandling av budsjettet. 

Kommunedirektøren anbefaler imidlertid ikke at det innføres eiendomsskatt på næring, verker og bruk, 

da det er ønskelig at næringslivet får så gode vekstvilkår som mulig. 

 

Innsparingene og kuttene som kommunedirektøren foreslår i budsjettet for kommende periode, har 

konsekvenser. Det vil være konsekvenser for både ansatte, brukere og tjenester, så vel som for 

kapasiteten til utredning, analyser osv. Det vil i større grad enn tidligere, på enkelte områder, kun være 

kapasitet til å dekke lovpålagte oppgaver. Dette gir seg ulike utslag på programområdene, men også 

innenfor administrasjon og stab-/støttefunksjoner vil det i langt større grad enn tidligere kun være 

anledning til å ivareta lovpålagte oppgaver. Dette er oppgaver som ikke er så synlige for innbyggere og 

folkevalgte, men som kommunen likevel må utføre. 

 

Det foreslåtte budsjettet vil dessverre ikke føre kommunen nærmere å oppnå de handlingsreglene som 

er vedtatt når det gjelder gjeldsnivå og netto driftsresultat. 

 

Netto driftsresultat er sterkt påvirket av at premieavviket, som er en ikke-likvid, regnskapsteknisk 

inntekt. Denne inntekten bedrer ikke den økonomiske situasjonen, selv om den inngår i de økonomiske 

resultatene, og bør settes av til pensjonsfond, slik at kommunen ikke må kutte i tjenester for å avskrive 

pensjonsgjelden senere. Dersom det korrigeres for denne litt kunstige regnskapstekniske inntekten får 

vi et mer reelt bilde på kommunens økonomi. Korrigert netto driftsresultat er på -4,6 pst i 2021, som 

gradvis bedrer seg til 0,1 pst i 2024 – dette er langt unna handlingsregelen på 1,75 pst. 

 

Når det gjelder disposisjonsfond foreslår kommunedirektøren å bruke betydelige deler av dette, men vil 

ikke gå under handlingsregelen på minimum 5 pst av brutto driftsinntekter. 

 

INNSPARINGER I PLANPERIODEN 

Det er lagt inn betydelige innsparinger i planperioden. Dette er både innsparinger knyttet til 

kommunereformen, samt øvrige kutt, som er nødvendig for at kommunen skal unngå å havne på 

ROBEK. ROBEK står for Register om betinget godkjenning og kontroll. ROBEK-registeret er et register 

over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt 

økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. 

 

Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og 

langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer 

at økonomien bringes i balanse. 

 

Selv om det både er kuttet i investeringer, og inntektssiden er økt, er det nødvendig med betydelige kutt 
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i driften for å saldere budsjettet. Dette gjelder alle programområder, men spesielt innenfor Helse og 

velferd er det lagt inn store kutt og innsparinger. Grafen nedenfor viser samlede innsparinger per 

programområde. 

 

 
Figur 1 

I 2021 er det til sammen lagt inn innsparinger og kutt på 61,2 mill. kroner. Dette øker til 127,2 mill. kroner 

i 2024. Det er da viktig å huske på at disse kuttene ikke er basert på 2020-budsjettet, men på et styrket 

2021-budsjett. 

 

Kommunedirektøren anser likevel dette som en stor utfordring, som vil kreve innsats og utholdenhet på 

alle nivå i organisasjonen, inkludert folkevalgte, som må gjøre tøffe vedtak. 

For detaljer om hva som ligger i tallene, henvises det til tabeller på de enkelte programområdene. 

 

FØRINGER FRA STATSBUDSJETTET 

Veksten i frie inntekter fra 2020 til 2021 er på 3,0 pst. (oppgavekorrigert), mens realveksten anslås til å 

ligge på omlag 0,5 pst. for kommunesektoren samlet. 

 

Deflatoren er satt til 2,7 pst., hvorav lønnsvekst er på 2,2 pst. (utgjør 2/3 av deflatoren) og prisvekst 3,4 

pst., (1/3 av deflatoren). 

 

Veksten i frie inntekter skal i tillegg til oppgavekorrigeringer dekke endringer i demografi, 

oppgavejusteringer, endringer i pensjonskostnader, samt overheng fra lønnsoppgjøret 2020 

(helårsvirkningen). Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren, men må dekkes av veksten 

i frie inntekter: 

 Rentekostnader 

 Demografikostnader 

 Pensjonskostnader utover det som følger av lønnsutviklingen 
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I statsbudsjettet gis det føringer for kommunene i forhold til disponeringen av de frie inntektene 

kommunen mottar gjennom rammetilskuddet. Disse føringene refereres gjerne til som 

oppgavekorrigeringer i rammetilskuddet. I kommunedirektørens forslag til handlingsprogram er tiltak 

som følge av oppgavekorrigeringer lagt inn med teksten «forslag statsbudsjett» for å synliggjøre disse 

særskilt. 

 

Oppgavekorrigeringer kan både være pålagt for kommunen å følge, eksempelvis gjennom lov eller 

forskrift, eller det kan være opp til kommunens lokale selvstyre å definere hvorvidt man skal prioritere 

dem. For enkelte av tiltakene er effekten av føringer i statsbudsjettet allerede tatt hensyn til, slik at man i 

tidligere vedtatte økonomiplaner allerede har lagt inn tilsvarende tiltak. For andre tiltak er kostnaden for 

Holmestrand kommune en helt annen enn den som blir kompensert gjennom rammetilskuddet, og det er i 

slike tilfeller brukt lokale anslag når det er lagt inn konsekvenser for kommende økonomiplanperiode. 

 

Spesielt om koronakompensasjon 

Regjeringen kom i slutten av oktober med en ny bevilgning  til kommunene, knyttet til koronautgifter i 

første halvår 2021,  jfr. regjeringens nettsider. 

 

Kommunedirektøren har ikke lagt inn utgifter til korona neste år i budsjettforslaget, og har forutsatt at 

utgiftene vil bli dekket fullt ut. Holmestrands andel av de nye midlene kommer derfor ikke som tillegg til 

opprinnelig foreslått budsjett, da disse midlene skal dekke ubudsjetterte koronautgifter. 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-penger-til-kommunene-neste-ar/id2779674/
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6 HOVEDTALLENE I 

BUDSJETTFORSLAGET 

DRIFTSBUDSJETTET 

Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett i den kommende fireårsperioden baserer seg på vedtatt 

handlingsprogram 2020-2023, forslag til statsbudsjett, herunder beregningsteknisk dokumentasjon til 

Prop. 1S 2020-2021 (Grønt hefte) samt prognose for driftsbudsjettet i 2020 lagt frem i forbindelse med 

2. tertialrapport 2020. I tillegg er det lagt vekt på det investeringsprogrammet som allerede er 

innarbeidet i økonomiplanen for 2020-2023, samt vedtak som er fattet gjennom 2020. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for 2020-2023, ble det lagt inn en del innsparinger 

knyttet til kommunereformen. De innsparingene som allerede er enten effektuert eller er på vei til å bli 

det er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Øvrige innsparinger som foreslås innført i 

handlingsprogramperioden er synliggjort under nye tiltak og realendringer, enten som innsparinger 

kommunereform eller som øvrige innsparinger.  

 

Nye Holmestrand kommune skal levere tjenester til innbyggerne som henger sammen med de 

økonomiske rammebetingelsene kommunen står ovenfor, og det er viktig at alle innsparinger som 

legges inn kan realiseres og at effekten kan tas ut med samme fremdrift som tiltakene er lagt inn med. 

 

Investeringsprogrammet som er lagt til grunn legger beslag på en stadig økende andel av kommunens 

driftsmidler. Netto finansutgifter øker med 31,5 mill. kroner i planperioden fra 123,0 mill. kroner i 2021 

til 154,5 mill. kroner i 2024. 

 

I tillegg står kommunen ovenfor et underliggende press i tjenestene. Det innebærer at kommunen har 

behov for å tilføre midler til nye tiltak, samtidig som de økonomiske rammebetingelsene krever at man 

effektiviserer og rasjonaliserer driftsbudsjettet. Totalt er det lagt inn 84,6 mill. kroner i nye tiltak i 2021, 

regnet fra opprinnelig budsjett 2020. 

Dette er krevende å gjennomføre, og det er lagt inn innsparingstiltak med tilsammen 61,2 mill. kroner i 

2021 som øker til 127,2 mill. kroner i 2024. 

 

I tillegg er det lagt inn forslag om innføring av eiendomsskatt, som vil medføre inntekter på omlag 71,5 

mill. kroner i slutten av planperioden. Det er lagt inn en gradvis opptrapping av eiendomsskatten fra 1 

promille i 2021 til 4 promille i 2024. Videre er det lagt til grunn en generell bruk av disposisjonsfond på 

111,0 mill. kroner i påvente av økte driftsinntekter som følge av eiendomsskatt i årene 2021 og 2022. 

Siste året i planperioden foreslås det igjen å sette av midler til generelt disposisjonsfond på totalt 21,2 

mill. kroner. 

 

Budsjettforslaget er meget stramt, og kommunedirektøren har ikke funnet rom for å gjennomføre 

innsparinger for å frigjøre midler til avsetting til egenkapital eller fremtidige behov. Unntaket er 

avsetning på pensjon, hvor hele det positive premieavviket foreslås avsatt til disposisjonsfond for 
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pensjon. Dette utgjør hele 264,2 mill. kroner, og gjør at kommunen når målet om 1,75 pst. netto 

driftsresultat sett i forhold til kommunens brutto driftsinntekter, slik handlingsregelen sier. Det er 

imidlertid viktig å merke seg at uten denne avsetningen så ville driftsresultatet vært vesentlig forverret, 

med et netto driftsresultat i 2021 på -4,3 pst i stedet for -1,0 pst., og tilsvarende 0,4 pst. i 2024 i stedet 

for 3,6 pst. For å oppnå kravet om 1,75 pst. netto driftsresultat, innebærer dette en årlig avsetning til 

fond på omlag 32,0 mill. kroner 

 

DRIFTSBUDSJETTET - FORSLAG TIL RAMMENDRINGER FORDELT PÅ 

ENDRINGSKATEGORIER 

 Økonomiplan 

Beløp i 1000 2 021 2 022 2 023 2 024 

Opprinnelig budsjett 1 373 674 1 373 674 1 373 674 1 373 674 

Tekniske justeringer -12 679 -12 679 -12 679 -12 679 

Budsjettendringer inneværende år 855 855 855 855 

Endringer i tiltak sist vedtatte 

økonomiplan -1 373 -4 573 -6 823 -7 373 

Tidligere vedtatt innsparing 

kommunereform -956 -2 846 -2 946 -2 946 

Konsekvensjusteringer -14 153 -19 243 -21 593 -22 143 

Konsekvensjustert ramme 1 359 521 1 354 431 1 352 081 1 351 531 

Tiltak som følge av befolkningsendring 1 550 2 100 2 100 2 100 

Driftskonsekvens av investeringer 50 -100 -100 -100 

Innsparingstiltak -10 967 -18 063 -19 560 -19 560 

Innsparingstiltak kommunereform -43 083 -77 420 -93 794 -103 534 

Nye tiltak 84 592 86 103 87 276 87 295 

Politiske vedtak -6 620 1 980 1 980 1 980 

Nye tiltak og realendringer 25 522 -5 400 -22 098 -31 819 

Ramme 2021-2024 1 385 043 1 349 032 1 329 983 1 319 713 

Tabell 3 

Tiltak innarbeidet i driftsbudsjettet 

Følgende modell er lagt til grunn ved utarbeidelse av driftsrammene for 2021-2024: 

 

Opprinnelig budsjett 2020 er basisår for hele økonomiplanen. Alle endringer vises i forhold til 

opprinnelig budsjettert nivå i basisåret. 

 

Konsekvensjustert budsjett, som er en videreføring av tidligere politiske vedtak samt tekniske 

justeringer, består i hovedsak av følgende forhold:  

 

 Det er lagt inn tekniske justeringer for kommunal deflator (lønns- og prisvekst) som følge av 

forslag til statsbudsjett, til sammen 4,0 mill. kroner 

 Pensjonssats KLP er nedjustert med 14,4 mill. kroner grunnet lavere Pensjonspremie i 2021 

 Budsjettjusteringer inneværende år består av flytting av poster mellom virksomheter som følge 

av omorganisering mv. 

 Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan er videreføringer av endringer fra 
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økonomiplanen 2020-2024 hvor effekt allerede er enten effektuert helt eller delvis, eller hvor 

det har vært innarbeidet tiltak i budsjettrammene for 2020 med begrenset varighet. Endringene 

vises i forhold til 2020-nivå. 

 Tidligere vedtatte innsparinger vedrørende kommunereformen er lagt inn med 1,0 mill. kroner i 

2021, og øker til 2,9 mill. kroner i 2024. 

 

Nye tiltak og realendringer inneholder følgende forhold:  

 

 Det er lagt inn nye tiltak i 2021 på 84,6 mill. kroner. Nye tiltak i 2024 er til sammenligning lagt 

inn med 87,3 mill. kroner. Av dette utgjør videreføring av tiltak innenfor helse og velferd 46,6 

mill. kroner, hvor helårsvirkningen i 2021 er satt til 46,8 mill. kroner. Alle disse tiltakene er 

synliggjort med tiltaksnavn tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon. 

 Det er lagt inn innsparingstiltak knyttet til kommunereform med 43,1 mill. kroner i 2021 som 

øker til 103,5 mill. kroner i 2024. 

 I tillegg er det lagt inn ytterligere innsparinger på 11,0 mill. kroner i 2021 som øker til 19,6 mill. 

kroner i 2024.  

 Av dette er 67,5 mill. kroner innsparinger som planlegges innenfor helse og velferd mens 36,0 

mill. kroner er innarbeidet i budsjettforslaget innenfor oppvekstområdet 

. 

SENTRALE INNTEKTER 

Beløp i 1000   Økonomiplan 

  
Rev. budsjett 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Skatt på inntekt og formue  -677 312 -731 418 -731 418 -731 418 -731 418 

Ordinært rammetilskudd -727 444 -696 613 -696 613 -696 613 -696 613 

Andre statlige overføringer -38 811 -32 731 -32 731 -32 731 -32 731 

Andre fellesinntekter -13 386 -6 086 -6 086 -6 086 -6 086 

Eiendomsskatt 0 -16 606 -34 263 -52 532 -71 490 

Sum sentrale inntekter -1 456 952 -1 483 453 -1 501 110 -1 519 379 -1 538 337 

Tabell 4 

FRIE INNTEKTER 

Kommunens frie inntekter består av skatt på inntekt og formue og rammetilskudd. Eventuell 

eiendomsskatt inngår ikke i frie inntekter, men regnes inn under sentrale inntekter. Samlet sett utgjør 

skatt og rammetilskudd ca. 76 pst. av kommunesektorens samlede inntekter.  Disse inntektene kan 

kommunen disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Tilsvarende 

gjelder også for andre statlige overføringer og fellesinntekter som er budsjettert under sentrale 

inntekter. 

 

I handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 2021 har kommunedirektøren lagt til grunn frie inntekter 

på 2021-nivå. Inntektene ligger i faste 2021-kroner i hele perioden. 

 Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på prognosemodellen fra KS. Frie inntekter 

for Holmestrand kommune er i 2021 beregnet til 1,46 milliarder kroner. I tillegg ligger andre 

fellesinntekter på 6,09 mill. kroner under sentrale inntekter. Dette er inntekter som kommunen mottar 
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som følge av videreutlån til andre mv. og gjelder eksempelvis refusjon for lånekostnader knyttet til Heis 

i fjell, Holmestrandhallen, småbåthavn mv. samt mottatte avdrag på utlån til kirken og golfklubben i 

Sande. 

 

Rammetilskuddet står for om lag 48 pst. av de frie inntektene, mens ordinære skatteinntekter står for 

50 pst. av de frie inntektene i økonomiplanperioden. Holmestrand kommunes skatteinntekter er i 2021 

beregnet til rundt 87,7 pst. av landsgjennomsnittet, og ligger gjennom inntektsutjevningen an til å få 

kompensert 60 pst. av differansen opp til landsgjennomsnittet. Som en svært skattesvak kommune 

mottar Holmestrand kommune en tilleggskompensasjon på 35 pst. mellom eget skattenivå og 90 pst. av 

landsgjennomsnittet. Totalt er inntektsutjevningen på 58,1 mill. kroner i 2021. Etter utjevningen ligger 

kommunen an til å ha et skattenivå på 94,7 pst. av landsgjennomsnittet. 

 

I henhold til ny befolkningsfremskrivning vil kommunen vokse noe mindre relativt til 

landsgjennomsnittet enn det som har lagt til grunn i tidligere prognoser. I 2021 ligger det inne et 

veksttilskudd på 0,8 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunen for å kompensere for vekst over 

landsgjennomsnittet. Sande kommune hadde til sammenligning et veksttilskudd på litt over 3,0 mill. 

kroner i 2019, mens Holmestrand i 2020 har hatt et veksttilskudd på 1,8 mill. kroner. 

 

EIENDOMSSKATT 

Kommunedirektøren foreslår å innføre eiendomsskatt fra 2021. Budsjettforslaget omfatter innføring av 

maksimal eiendomsskatt i perioden. Det vil si 1 promille neste år, og økende med 1 promille årlig, til 

maksimalt 4 promille i 2024. Det er beregnet et bunnfradrag på 1 mill. kroner. Kommunedirektøren 

mener det er et absolutt behov for å maksimere inntektspotensialet kommunen har, dersom 

investeringer i skolebygg og øvrige investeringer i formålsbygg innenfor oppvekst skal realiseres, 

samtidig som at det ikke legges for store innsparingskrav på tjenesteproduksjonen. Som tallene viser i 

andre kapitler i handlingsprogrammet, er det behov for å legge inn betydelige innsparinger og kutt, selv 

om det skulle vedtas å innføre eiendomsskatt. 

 

Holmestrand kommune kan med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 innføre eiendomsskatt i 

2021. Etter gjeldende regler er det kun adgang til å kreve 1 promille første året av den delen av 

kommunen som ikke har hatt eiendomsskatt på bolig tidligere. Sande kommune har hatt en skattesats 

på 2,5 promille. I beregningen som ligger til grunn for budsjettet er det forutsatt at også denne settes 

ned til 1 promille. Det er anledning til å øke årlig skattesats med 1 promille til totalt 5 promille for 

boliger og fritidsboliger. I statsbudsjettet for 2021, er det foreslått en ny makssats på 4 promille.  

 

I handlingsprogrammet for 2021-2024 er lagt til grunn en maksimal skattesats på boliger og 

fritidsboliger på 4 promille, i 2024. 

 

Sande kommune benyttet skatteetatens formuesverdier for de eiendommene som utgjør majoriteten av 

inntektsgrunnlaget, dvs. primær- og sekundærboliger utenom landbruket. I beregningen er det forutsatt 

at dette også benyttes i fremtiden. 

 

Etter nye regler skal skattegrunnlaget av fritidsboliger og takserte boliger reduseres til 70 pst. av 
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boligverdien. Det innebærer samme reduksjon som boliger med verdier fra skatteetaten allerede har. 

Det er også lagt inn en forutsetning om at et bunnfradrag på 1 mill. kroner, tilsvarer en reduksjon på 30 

pst., slik at beregningsgrunnlaget for skatten blir 40 pst. av boligverdien, og at gjennomsnittsverdien av 

boliger i kommunen er noe over 3 mill. kroner. 

 

De totale kostnadene til taksering budsjetteres til 5 mill. kroner og administrasjon til 1,2 mill. kroner 

per år. Dette er lagt inn i rammen for strategi og samfunnsutvikling. 

 

Dersom det vedtas å innføre eiendomsskatt, må kommunestyret ta stilling til en rekke spørsmål i 

forhold til verdsetting og taksering av eiendomsmassen. Det må også bestemmes hvilken skattesats som 

skal benyttes, og det må på plass et formelt organ som skal behandle eventuelle klagesaker. Det vil 

utarbeides en egen sak vedrørende innføring av eiendomsskatt i Holmestrand kommune, som 

behandles av kommunestyret i desember 2020, parallelt med handlingsprogrammet. 

 

Eiendomsskatt på næring, verker og bruk 

Kommunedirektøren har ikke i utgangspunktet utredet eiendomsskatt på næring, verker og bruk. Dette 

for å skjerme eksisterende lokalt næringsliv, som bidrar med mange jobber i kommunen, og legge til 

rette for optimal utvikling lokalt. 

 

Kommunestyret vedtok imidlertid 28.10.2020 at også dette skal utredes, og det er bestilt en ekstern 

rapport på inntektspotensialet. Kommunedirektøren rekker ikke å innarbeide denne i sitt 

budsjettforslag, men denne informasjonen skal deles ut til folkevalgte før budsjettbehandlingen i 

kommunestyret 16. desember, og fortrinnsvis også til behandlingen i formannskapet 26. november 

2020. 
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SENTRALE UTGIFTER 

Beløp i 1000   Økonomiplan 

  
Rev. budsjett 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Felles skjema 1B - pensjon -35 750 -38 010 -34 510 -36 010 -27 010 

Felles skjema 1B - ufordelt 9 499 22 000 22 000 22 000 22 000 

Sum sentrale utgifter -26 250 -16 010 -12 510 -14 010 -5 010 

Tabell 5 

LØNNSBUDSJETTET 

Pensjon 

Til grunn for kommunens beregnede pensjonskostnader i 2021 ligger beregninger foretatt av aktuar i KLP 

i oktober 2020. I begge pensjonsordningene som kommunen er omfattet av, KLP og SPK, varsles det om 

lavere pensjonspremier i 2021 enn kommunene har hatt i 2020.  

 

Balanseført premieavvik per 31.12.19 var 76,2 mill. kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Til sammenligning 

hadde kommunen et disposisjonsfond knyttet til pensjon på 90,0 mill. kroner. Prognosen for 2020 tilsier 

at premieavviket skal øke med 31,0 mill. kroner, og at det i 2021 skal øke med ytterligere 61,6 mill. 

kroner. Samtidig er pensjonspremien redusert i forhold til opprinnelig beregning, og dette er forhold som 

gjerne virker i motsatt retning av hverandre. Dersom den ene øker reduseres den andre uten at dette 

nødvendigvis påvirker summen av pensjonskostnader som skal belastes i kommuneregnskapet. 

 

Det er i handlingsprogrammet for 2021-2024 lagt til grunn endring i netto premieavvik frem til 2024 

basert på prognosen fra aktuar per september 2020. Erfaringsmessig vil tallene endre seg, muligens 

vesentlig, frem mot kommende års budsjetter. Hovedbudskapet er at i år der kommunen må inntektsføre 

positive premieavvik så bør dette settes av til fond i sin helhet, slik at dette fondet kan benyttes når 

kommunen i påfølgende år må dekke en tilsvarende utgift.  

 

Basert på dette resonnementet er det i handlingsprogrammet synliggjort særskilt avsetning til ubundet 

fond knyttet til pensjon, også i år der man netto bruker mer av disposisjonsfond enn man setter av. 

Dersom det viser seg at premieavviket reduseres, slik som var tilfellet i 2020, har man ved å 

budsjetteknisk sette av differansen til fond samtidig sikret seg at man har buffer til å øke pensjonspremien 

ved å redusere avsetningen til fond på et senere tidspunkt. Det er i planperioden budsjettert med totalt 

264,2 mill. kroner i avsetning til pensjonsfond. 

 

Lønnsreserve 

Det er satt av 22 mill. kroner i lønnsreserve for 2021. I statsbudsjettet er lønnsoppgjøret beregnet til 1,7 

pst, noe lønnsreserven tar hensyn til.   

 

Overhenget fra lønnsoppgjøret i 2020 (helårsvirkningen) er ikke fordelt ut til programområdene, men er 

inkludert i lønnsreserven som er budsjettert på sentralt område.  
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FINANSINNTEKTER OG –UTGIFTER 

Beløp i 1000   Økonomiplan 

  
Rev. budsjett 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Renteinntekter -11 903 -7 040 -7 040 -7 040 -7 040 

Gevinst finansielle instrumenter -16 300 -12 400 -12 400 -12 400 -12 400 

Renteutgifter, provisjoner og 
andre finansutgifter 

37 627 49 322 54 096 58 180 61 267 

Tap finansielle instrumenter 6 300 400 400 400 400 

Avdrag på lån 78 625 90 710 98 764 105 118 109 102 

Netto 
finansinntekter/finansutgifter 

94 349 120 992 133 820 144 258 151 329 

Finansutgifter i tjenesteområdene -1 232 4 3 3 3 

Totale finansutgifter 93 117 120 996 133 823 144 261 151 332 

Tabell 6 

FINANS 

Netto finansutgifter viser samlede inntekter og utgifter knyttet til rente i ordinær bank, rente på 

plasseringer i finansmarkedet samt eventuelt utbytte. 

 

Det ligger til grunn en forutsetning i budsjettet om at det ikke skal betales høyere avdrag enn 

minimumsavdraget. Kommunen må dermed betale minst like stor andel av gjelden som kapitalslitet på 

kommunens varige driftsmidler tilsier. 

 

Det er lagt inn forutsetning om en flytende rente på nye låneopptak med 2,0 pst. i 2021, 2,2 pst. i 2022, 

2,4 pst. i 2023 og 2,6 pst. i 2024. I tillegg er deler av renteporteføljen sikret ved at det er tatt opp lån 

med fastrente samt inngått rentebytteavtaler i henhold til kommunens finansstrategi. 

 

Til grunn for beregning av finanskostnadene ligger en forutsetning om at disposisjonsfond knyttet til 

eiendomsskatt i tidligere Sande kommune går inn som delfinansiering av sentrumsskolene i Sande, noe 

som utgjør totalt 57,0 mill. kroner. I tillegg er det forutsatt salg av anleggsmidler på totalt 110,0 mill. 

kroner i planperioden. 

 

Kommunens finanskostnader legger beslag på en vesentlig del av kommunens driftsbudsjett, og stiger 

med totalt 39,5 mill. kroner i perioden, regnet fra anslag for 2020. I 2025 stiger finanskostnadene 

ytterligere med 1,6 mill. kroner som følge av helårsvirkning av budsjettert låneopptak i 2024. 

 

Avkastning knyttet til kommunens langsiktige finansportefølje er satt til 10,0 mill. kroner. Regelverket 

knyttet til føring av avkastning på langsiktig portefølje tilsier at måneder med gevinst og måneder med 

tap skal synliggjøres i kommunens regnskap på egne konti. Postene må derfor leses i sammenheng. 

Kommunen har et disposisjonsfond som er knyttet til finansforvaltningen, bufferfond finans, som skal 

kunne benyttes ved eventuell svikt i budsjettert avkastning som kan oppstå i enkeltår og må sees i 

sammenheng med tillatt risiko i kommunens finansreglement. 
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AVSETNINGER OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 

  
Rev. budsjett 

2020 
2021 2022 2023 2024 

Til ubundne 
avsetninger 

642 78 992 62 812 61 053 72 995 

Bruk av ubundne 
avsetninger 

-5 240 -82 000 -60 000 -27 000 0 

Bruk av bundne 
avsetninger 

0 -3 564 -2 043 -1 905 -689 

Overføring 
investering 

0 0 30 000 27 000 0 

Netto avsetninger -4 598 -6 572 30 769 59 148 72 306 

Netto avsetninger i 
tjenesteområdene 

2 401 -4 308 -2 630 -2 630 -2 630 

Totale avsetninger -2 197 -10 880 28 139 56 518 69 676 

Tabell 7 

BRUK OG AVSETNING TIL FOND 

Det disponeres 81,0 mill. kroner av generelt disposisjonsfond i 2021. I tillegg disponeres 1,0 mill. kroner 

av reformmidlene for kommunesammenslåing til rekrutteringstiltak for sykepleiere i 2021. Rammen til 

HR-avdelingen er økt tilsvarende for gjennomføring av tiltaket. Dette tiltaket var opprinnelig lagt inn i 

2020, men ble i forbindelse med 2. tertialrapport forskjøvet til 2021.  

 

Generell bruk av disposisjonsfond er tilsammen på 111,0 mill. kroner i planperioden. Imidlertid er det 

samtidig lag til grunn en vesentlig avsetning til disposisjonsfond i planperioden som er knyttet til 

forutsetning om vesentlig positive premieavvik knyttet til pensjon i perioden, hvor det er forutsatt at 

premieavviket i sin helhet settes av til disposisjonsfond knyttet til pensjon. Tilsammen er det forutsatt en 

avsetning knyttet til pensjonsfond på 264,2 mill. kroner i planperioden. 

 

Anbefalingen henger sammen med varslet økning i positivt premieavvik i 2021 til 2024, noe som gjør at 

amortiseringskostnaden knyttet til kommunens pensjonsforpliktelser vil øke de kommende årene. 

Dersom man klarer å sette av positive premieavvik på fond til disponering i senere år, sikrer man at man 

ikke må foreta ytterligere driftsreduksjoner i de årene hvor amortiseringskostanden for pensjon vokser. 

Det anbefales derfor at disse størrelsene sees i en sammenheng, slik at pensjonsfondet kan benyttes til 

fremtidige pensjonskostnader. 

 

Ved utgangen av 2021 er prognosen at Holmestrand kommune vil ha et balanseført positivt premieavvik 

på 165,9 mill. kroner. Til sammenligning har kommunen et disposisjonsfond tilknyttet pensjon på 90,0 

mill. kroner. Etter anbefalte avsetninger vil fondet være på 160,4 mill. kroner. 

 

Det budsjetteres med 8,2 mill. kroner i bruk av selvkostfond på sentralt område i planperioden. Dette er 

områder som er gebyrfinansiert, og der eventuell bruk av fond vil redusere gebyrene sett i forhold til hva 

de ellers ville ha vært dersom man ikke hadde hatt selvkostfond. 
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Det budsjetteres videre med til sammen 12,2 mill. kroner i netto bruk av fond i programområdene, hvor 

nær sagt all bruk er knyttet til tidligere avsatte midler på bundne fond. Dette er midler som er satt av til 

konkrete formål, og som nå planlegges brukt i tråd med formålet de ble avsatt for. 

 

Sett under ett, budsjetteres det med en netto avsetning til fond på 131,8 mill. kroner. Sett i forhold til 

målet om netto driftsresultat på 1,75 pst, burde det vært budsjettert med en samlet netto avsetning på 

133,2 mill. kroner i planperioden. Det gjøres i sammenhengen oppmerksomt på at netto avsetning til fond 

i planperioden henger sammen med at balanseført premieavvik vokser kraftig i planperioden og gir 

uttrykk for en periodisering av pensjonsutgiftene som påvirker det enkelte års regnskapsresultat. 

 

ØKONOMISK UTVIKLING I PLANPERIODEN 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 

Den nye kommuneloven pålegger kommunene i større grad enn tidligere, å utarbeide økonomiske måltall, 

samt å vurdere det økonomiske handlingsrommet utover økonomiplanens fireårsperspektiv.  

 

Begge de gamle kommunestyrene i Sande og Holmestrand vedtok i juni 2018 likelydende måltall for den 

nye kommunen, i saken om Rammer økonomiplan/handlingsprogram 2019-2022, se KST-sak 081/18 

(Holmestrand) - Rammer økonomiplan 2019-2022. 

 

Måltallene som ble vedtatt er: 

 

1. Netto lånegjeld, slik det er definert av Riksrevisjonen, skal på sikt ikke overstige 75 pst. av brutto 

driftsinntekter. Måltallet skal nås i løpet av 5 år. 

 

2. Netto driftsresultat skal på sikt være på minst 1,75 pst. av brutto driftsinntekter. Kommunen skal fra 

og med budsjett 2019 begynne å jobbe mot å nå dette målet. 

 

3. Disposisjonsfond skal til en hver tid være minimum 5 pst. av brutto driftsinntekter. 

 

Disse måltallene er basert på de grenseverdiene riksrevisjonen tidligere har anbefalt. Nye Holmestrand 

kommune har en lang vei å gå for å oppnå måltall 1 og 2. Måltall 3 er p.t. oppfylt. 

 

Kommunedirektøren anser at måltall 1 og 2 ikke vil kunne bli oppfylt i overskuelig framtid, med de 

forutsetninger som legges til grunn i det neste fireårsbudsjettet. Når det gjelder disposisjonsfond har 

kommunen en del å gå på, men det er behov for å bruke store deler av dette for å saldere budsjettet i 

begynnelsen av perioden. Dette i påvente av at de foreslåtte innsparingene på alle programområdene skal 

gjennomføres. Disse innsparingene er betydelige, som det fremgår av tabellene på de ulike områdene. 

Spesielt gjelder dette for programområde Helse og velferd, som har en økende grad av kutt i hele 

perioden. 

  

  

https://innsyn.holmestrand.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018007990&dokid=13616&versjon=4&variant=A&pf=mote
https://innsyn.holmestrand.kommune.no/politisk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018007990&dokid=13616&versjon=4&variant=A&pf=mote


 

 

Handlingsprogram 2021-2024 | Holmestrand kommune 

 

Side 24 av 90 
 

NETTO LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 

Netto lånegjeld, som har et måltall på maksimalt 75 pst av brutto driftsinntekter, ligger i hele perioden 
over 100 pst, med en topp i 2023 på 111,5 pst i 2023. I 2024 er lånegjelden noe lavere, på 104 pst. Tallene 
i dette kapittelet er oppdatert i forhold til kommunestyrets vedtak. 

Det er viktig å være klar over at i disse tallene ligger det omtrent ingen investeringer innenfor Helse og 
velferd. Dersom kommunen i de nærmeste årene må investere i sykehjem, omsorgsboliger osv. vil det 
medføre en økning i lånegjelden utover det som er tatt hensyn til i dette budsjettet. 

 

 
Figur 2 

Etter at kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsprogram ble lagt frem høsten 2020, ble det i 
forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport 2020 vedtatt å fjerne budsjettert salg av 
eiendomsmasse på 168 mill. kroner. Dette fører til at låneopptaket i 2020 er betydelig høyere enn det som 
lå til grunn i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024. Dette påvirker naturlig nok 
også tallene i årene fremover, og nivået på netto lånegjeld etter vedtak i kommunestyret er dermed 
høyere enn det som lå til grunn i kommunedirektørens forslag. 

 

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 

Netto driftsresultat, som har et måltall på 1,75 pst av brutto driftsinntekter, ligger i begynnelsen av 
perioden på -1 pst i 2021, og på 1,46 pst i 2022. I de to siste årene av perioden ligger netto driftsresultat 
på rundt 3 pst. Dette skyldes i hovedsak en kombinasjon av betydelige kutt i virksomhetenes budsjett, 
maksimal eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, og et betydelig premieavvik på pensjon i 
slutten av perioden. Tallene i dette kapittelet er oppdatert i forhold til kommunestyrets vedtak. 
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Figur 3 

 

Dersom det korrigeres for premieavvikets effekt på netto driftsresultat, vises et mer reelt resultat. Grafen 

nedenfor viser budsjettert netto driftsresultat, sammenlignet med det økonomisk mer riktige resultatet. 

 

 
Figur 4 

DISPOSISJONSFOND I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 

Når det gjelder disposisjonsfond ligger Holmestrand kommune langt over måltallet på 5%. Grafen 
nedenfor viser beregnet saldo i økonomiplanperioden. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene, da det i 
skrivende stund ikke er klart hvor mye kommunen må bruke av fond for å dekke et eventuelt underskudd 
i 2020. Tallene i dette kapittelet er oppdatert i forhold til kommunestyrets vedtak. 

Årsaken til at disposisjonsfondet øker utover i perioden til tross for "aggressiv" bruk i de to første årene, 
er at det er lagt til grunn betydelige premieavvik på pensjon, basert på prognose fra KLP. Et stort 
premieavvik innebærer, i tillegg til å gi en stor ikke-likvid inntekt i regnskap, at pensjonsgjelden i balansen 
øker tilsvarende. Denne pensjonsgjelden skal utgiftsføres over de neste 7 årene (amortisering). Inntekten 
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fra premieavviket i regnskapet bør settes av til kommunens pensjonsfond, slik at denne amortiseringen 
ikke får store konsekvenser for tjenesteproduksjonen. 

Det er budsjettert med en avsetning til pensjonsfond (som er en del av det samlede disposisjonsfondet) på 
61,6 mill. kroner årlig, til sammen 246,4 mill. kroner. Dersom prognosene for 2. tertial 2020 legges til 
grunn, vil det samlede disposisjonsfondet ved inngangen til 2021 være på ca. 225,6 mill. kroner. Ved 
utgangen av 2024 er budsjettert saldo på 358,5 mill. kroner. Dette er en økning på knapt 133 mill. kroner. 
Dersom effekten av premieavviket tas ut, er netto bruk av fond på 112,1 mill. kroner. 

 
Figur 5 

INVESTERINGER I ØKONOMIPLANEN 

Investeringsbehov og planer for kommunen 

På grunn av kommunens økonomiske situasjon, er det behov for å redusere investeringsnivået så mye 

som mulig. Samtidig er det noen investeringer det er vanskelig å komme utenom. Dette gjelder særlig 

investeringer innenfor Oppvekst, hvor det er et stort og umiddelbart behov for å investere i skolebygg. Det 

er også lagt til grunn investeringer i formålsbygg på Gullhaug. Dette prosjektet omfatter blant annet en ny, 

stor barnehage, som har et stort innsparingspotensial. Det kan innebære at den spares inn i løpet av 

relativt kort tid. På skolesiden er det sentrumsskolene i Sande og Kleiverud skole som ligger inne i 

kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett. 

 

Det er også lagt inn en del mindre investeringsprosjekter, som er helt essensielle for at kommunen skal 

fortsette å utvikle seg og som også delvis er nødvendige for at de foreslåtte innsparingene på 

tjenesteproduksjonen skal være mulige å gjennomføre. Dette er blant annet investeringer i IKT skole, 

infrastruktur og velferdsteknologi. I sum er disse investeringsutgiftene ikke vesentlige, tatt i betraktning 

hva som kommer ut av nytte i andre enden. 
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Investeringer – samlet oversikt 

 
Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Strategi og samfunnsutvikling           

Flersenterbygg Hof 3 000 0 0 0 3 000 

IKT 10 600 9 500 9 000 8 500 37 600 

IKT, infrastruktur og fiber i institusjon 

og omsorgsboliger 
3 000 0 0 0 3 000 

Overføring av arkiv til Websak Sande 1 000 0 0 0 1 000 

Skatepark 1 000    1 000 

Tilskudd kirken 2 500 1 000 1 000 1 000 5 500 

Sum Strategi og samfunnsutvikling 21 100 10 500 10 000 9 500 51 100 

Oppvekst           

Ekeberg skole - paviljonger 500 500 0 0 1 000 

Formålsbygg Gullhaug 74 992 32 500 0 0 107 492 

Ny Kleiverud skole 85 000 30 000 0 0 115 000 

Sentrumsskolene i Sande 106 600 113 000 215 000 0 434 600 

Sentrumsskolene i Sande - lønns- og 

prisstigning 
20 000 20 000 0 0 40 000 

Utbedringer bygg B, rådhuset i Sande 

ved helsestasjon 
500 0 0 0 500 

Sum Oppvekst 287 592 196 000 215 000 0 698 592 

Helse og velferd           

Endret produksjonslinje kjøkken - 

Holmestrand BBS 
1 000 0 0 0 1 000 

Lokaler hjemmetjenesten Sande 

lovpålegg 
6 000 0 0 0 6 000 

Velferdsteknologi 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

Sum Helse og velferd 10 500 3 500 3 500 3 500 21 000 

Teknisk           

Digitalisering byggesaksarkiv 1 700 0 0 0 1 700 

ENØK tiltak kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Forsterking / fastdekke grusveier  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Offentlig pålegg - brann og miljørettet 

helsevern 
1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Rehabilitering nærmiljøanlegg 500 500 500 500 2 000 

Trafikksikkerhet 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Sum Teknisk 7 700 6 000 6 000 6 000 25 700 

Sum 326 892 216 000 234 500 19 000 796 392 

Tabell 8 

Selvkostinvesteringer 

 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Teknisk           

Vann og avløp 70 400 70 400 70 400 70 400 281 600 

Sum Teknisk 70 400 70 400 70 400 70 400 281 600 

Sum 70 400 70 400 70 400 70 400 281 600 

Tabell 9 

 



 

 

Handlingsprogram 2021-2024 | Holmestrand kommune 

 

Side 28 av 90 
 

INVESTERINGER - OMTALE 

Strategi og samfunnsutvikling 

Flersenterbygg Hof 

Investeringsprosjekt for Flersenterbygg Hof har en total kostnadsramme på 47,1 mill. kroner inkludert 

uteområde og inventar. 7,0 mill. kroner var bevilget i 2019, og ubrukt bevilgning overføres til 2020. 

Prosjektet ferdigstilles ultimo 2020 / primo 2021. 

 

IKT 

Investeringsmidler til oppfølging av IKT-plan ligger inne i handlingsprogrammet med en investeringssum 

på 10,6 mill. kroner fra 2021. Budsjettforslaget er noe synkende i planperioden. I 2020 ligger det inne 9,1 

mill. kroner. 

Satsningen Digitalisering i skolen videreføres i Holmestrand kommune. I overkant av halvparten av 

investeringsbevilgningen kanaliseres til skolesektoren. Øvrige midler er til kontinuerlig utskifting av 

infrastruktur, forbedring av datalinjer og utstyr. 

 

Oppvekst 

Formålsbygg Gullhaug 

I dagens Holmestrand kommune er det planlagt å bygge ny barnehage på Gullhaug. Barnehagen vil bli 

utvidet fra dagens 4 avdelinger til 6-8 avdelinger. Dette vil sikre god barnehagekapasitet i et område med 

etablering av nye boliger og forventet befolkningsvekst. Arbeidet med ny barnehage på Gullhaug 

igangsettes i 2020, og skal stå ferdig i 2022. Fredly barnehage (privat) har i dag en 2 avdelingers 

barnehage på Gullhaug, og planlegger utvidelse til 4 avdelinger. Kommunen er i dialog med ansatte og 

eiere av Fredly barnehage 

 

Ny Kleiverud skole 

Det ble høsten 2018 vedtatt å bygge en ny skole på Kleiverud. Skolen er planlagt som en 1,5-parallell med 

inntil 200 elevplasser. Mulighetsstudien utarbeidet av Asplan Viak i 2018 viser en forventet 

elevtallsøkning fra dagens 160 til 187 elever i 2040. Det er usikkerhet knyttet til slike 

befolkningsprognoser, men det er sannsynlig at Kleiverud skole vil forbli en 1,5-parallell i hele perioden. 

Det vil si at det blir deling på enkelte trinn. I dag er det deling på to trinn. 

 

Høsten 2019 er det utarbeidet et konsept for den nye skolen. Kalkyler viser at prosjektet vil overskride 

investeringsrammen på 100 mill. kroner. En kalkyle basert på referanseprosjekter i Norge viser at bygget 

vil ha en kostnad på 126 mill. kroner. Dette er entreprisekostnader, og øvrige kostnader er ikke 

medregnet. Med noe usikkerhet kan vi anslå at samlede kostnader vil bli om lag 150 mill. kroner. 

 

Kommunedirektøren vurderer at bygging av en ny Kleiverud skole bør ses i sammenheng med 

barneskolestrukturen i Holmestrand. Det er i tidligere planer lagt til grunn at det skal være tre 

barneskoler sentralt i Holmestrand; Ekeberg, Kleiverud og Botne. Mulighetsstudien fra 2018 viser at 

elevtallsøkningen i større grad gjør seg gjeldende for Ekeberg og Botne skole. Det er særlig Ekeberg som 

får en stor elevtallsøkning i perioden fram til 2040. Det er per i dag ikke nok klasserom i bygningsmassen, 

og det vurderes utvidelse med bruk av midlertidige brakker høsten 2020. Det vil også være behov for 
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utvidelse av Botne skole. Mulighetsstudien fra 2018 skisserte hvordan en flytting av Kleiverud skole 

kunne ta opp noe av elevtallsutviklingen ved Ekeberg og Botne skoler. 

 

Å drifte små skoler er kostnadskrevende. Kommunen bruker ca. 20 000 kroner mer per elev per år på 

Kleiverud skole sammenlignet med Ekeberg og Botne skoler. Ved å bygge nytt vil årlige drifts- og 

vedlikeholdskostnader ved Kleiverud reduseres noe, men kostnad per elev vil fortsatt være vesentlig 

høyere enn skolene det sammenlignes med. Videre vil en skole med dagens elevtall være sårbar i forhold 

til bredden i kompetanse blant lærere. Større skoler gir mer faglig bredde og bedre rammebetingelser til å 

møte elever med ulike behov i hverdagen. Ved å bygge en ny skole på Kleiverud vil Holmestrand 

kommune i liten grad løse kommende utfordringer med elevtallsøkning i Botne og Ekeberg skolekretser.  

 

Kommunedirektøren vurderer likevel at behovet for nytt skolebygg på Kleiverud veier tyngst, og at det er 

avgjørende at dette behovet løses i første rekke. Kommunedirektøren vil videre utarbeide planer for 

utvidelse av Botne og Ekeberg skoler. Inntil videre er det ikke funnet rom for dette i budsjettet. 

 

Sentrumsskolene i Sande 

Endelig godkjenning av prosjektramme og finansiering av prosjektet er innarbeidet i Holmestrand 

kommunes økonomiplan for 2021-2024. 

 

Prosjektet er i en utvidet samspillsfase inntil endelig finansiering er vedtatt. Forprosjektet er ferdigstilt og 

detaljplanlegging er påbegynt med forbehold om finansiering. Planlagt byggestart er andre kvartal 2021. 

Skolen skal etter planen tas i bruk i august 2023. 

 

Helse og velferd 

Endring fra kok-server til kok-kjølmetoden på Holmestrand BBS 

Tiltaket innebærer endring som gjør at kjøkkenet kan legge opp maten individuelt tilpasset på tallerken til 

hver beboer, slik det gjøres ved Sande BBS i dag. Investeringen omfatter innkjøp av regenereringstraller 

til avdelingene, vakuummaskin til kjøkkenet, nye tallerkener med lokk, serveringsfat og porsjonsskåler. 

Det er ikke behov for å gjøre store endringer i kjøkkenlokalene. Disse lokalene er i utgangspunktet bygget 

for kok-kjølmetoden.  

 

Lokaler hjemmetjenesten i Sande 

Hjemmesykepleiens lokaler tilfredsstiller ikke arbeidsmiljølovens krav slik de er i dag. Lokaler i Sande må 

bygges om og tilrettelegges på en sånn måte at de oppfyller de krav som settes til arbeidsplass og 

arbeidsmiljø iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lokalene trenger også lydisolering med tanke på 

ivaretakelse av taushetsplikten til ledere og ansatte. 
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Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi innføres løpende i alle tjenesteområder som virkemiddel for å nå mål om bærekraftig 

drift, treffsikre tjenestetilbud og mer forebygging. Handlingsplan for innføring av velferdsteknologi 

rulleres med nye tiltak i 2021, behandles som egen sak og vil gjelde ut økonomiplanperioden. 

 

Teknisk 

ENØK tiltak kommunale bygg 

Til oppfølging av ENØK-tiltak føres et årlig anslagsbeløp på 1 mill. kroner. 

 

Forsterking / fastdekke grusveier  

Det settes av 1 mill. kroner til forsterking/fastdekke på kommunale grusveier. 

 

Offentlig pålegg - brann og miljørettet helsevern 

Det føres opp en årlig anslagsbevilgning til overvannshåndtering knyttet til kommunale bygg og veier. I de 

senere årene har ekstremnedbør forårsaket store skader. Dette værskiftet ser ut til å fortsette. For å 

forebygge skader i etablerte områder må det iverksettes tiltak. Normalt skjer dette i tilknytning til VA-

anlegg uten at VA skal dekke alle kostnader. For nye anlegg gis det pålegg til utbyggere om 

overvannstiltak. 

 

Rehabilitering nærmiljøanlegg 

Lekeapparater i barnehager, skoler og andre kommunale lekeplasser må jevnlig byttes pga at de ikke 

lenger fyller kvalitetskrav eller er i dårlig forfatning. Det er avsatt 0,5 mill. kroner årlig til å bytte ut 

apparater. 

 

Trafikksikkerhet 

Holmestrand kommune arbeider for å bli en trafikksikker kommune, som Sande var tidligere. 

Trafikksikkerhetsplanene i de tidligere kommunene sammenstilles for 2021 og vil bli fullstendig revidert i 

løpet av året. Det fylkeskommunale trafikksikkerhetsutvalget delfinansierer vår vedtatte plan med ca. 50 

pst. Kommunens egenandel utgjør 2,5 mill. kroner årlig. 

 

SELVKOSTINVESTERINGER 

Oversikt Investering og finansiering 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Investeringer i varige driftsmidler 394 792 285 400 303 900 88 400 

Tilskudd til andres investeringer 2 500 1 000 1 000 1 000 

Utlån av egne midler 0 0 0 0 

Sum finansieringsbehov 397 292 286 400 304 900 89 400 

Kompensasjon for merverdiavgift  -64 878 -43 000 -46 700 -3 600 

Salg av varige driftsmidler  -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Bruk av lån  -311 614 -183 400 -201 200 -55 800 
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Videreutlån 70 000 70 000 70 000 70 000 

Bruk av lån til videreutlån -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 

ubundet investeringsfond  
0 -30 000 -27 000 0 

Sum finansiering -397 292 -286 400 -304 900 -89 400 

Sum finansieringsbehov 397 292 286 400 304 900 89 400 

Sum finansiering -397 292 -286 400 -304 900 -89 400 

Udekket finansiering 0 0 0 0 

Tabell 10 
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7 MÅL OG PLANER 

De overordnede målene for Holmestrand kommune videreføres slik 
de er vedtatt i Handlingsprogram 2020-2023. Disse er en 
harmonisering av målene fra tidligere Sande og Holmestrand 
kommuner. Nye mål for sammenslått kommune vil behandles i den 
kommende rulleringen av kommuneplanen, og vil sannsynligvis kunne 
vedtas i neste års handlingsprogram. 
 

 

Målhierarkiet, med tilhørende indikatorer, hentes fra Framsikt, som er kommunens 

budsjetteringsverktøy. Disse har en layout som presenteres best i liggende format. Dette ligger derfor 

som et eget vedlegg til foreliggende dokument.  

 

OVERORDNEDE MÅL 

Samfunn 

 Holmestrand kommune er et trygt lokalsamfunn. 

 Holmestrand kommune erkjenner at jorda er i en klimakrise som også lokalt krever en aktiv 

klima- og miljøpolitikk og kriseberedskap. 

 Holmestrand kommune legger til rette for en målrettet, positiv by- og regionsutvikling. 

 Holmestrand kommune tilrettelegger for at den enkelte kan ivareta sin helse med utgangspunkt 

i egne muligheter. 

 Transportsystemet i Holmestrand er miljøvennlig, sikkert og effektivt. 

 

Brukere 

 Holmestrand kommune utøver myndighet på en rettferdig, forutsigbar og etterrettelig måte. 

 Innbyggerne er tilfredse med de tjenestene og den service kommunen yter. 

 

Medarbeidere 

 Ansatte trives, og er stolte av å jobbe i Holmestrand kommune. 

 Holmestrand kommune har den kompetansen som trengs for å løse sine oppgaver profesjonelt 

og effektivt 

 

Økonomi 

 Kommunen drives etter gode og effektive prinsipper for økonomistyring. 

 Kommunens økonomiske rammer optimaliseres. 

 Tjenesteproduksjonen foregår innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. 

KOMMUNENS PLANARBEID 
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Plan- og bygningslovens §11-1 setter krav om at kommuneplanens samfunnsdel skal ha en 

handlingsdel, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år. Handlingsdelen skal 

revideres årlig. Økonomiplanen etter Kommuneloven §14-3 kan inngå i handlingsprogrammet. En 

oversikt over sammenhengen i plansystemet er vist i illustrasjonen under (Fig: Sammenhengen i det 

kommunale plansystemet nedenfor). 

 

Forslag til handlingsprogram skal gjøres offentlig minst 14 dager før kommunestyrets behandling, jfr. 

Plan- og bygningslovens §11-4. For den årlige rullering av handlingsprogrammet skal kommunen 

innhente synspunkter fra berørte organ som har ansvar for gjennomføring av tiltak.  

 

Kommuneplanens handlingsprogram er et viktig strategisk verktøy som brukes til å sikre 

gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kommunedirektøren legger med dette dokumentet fram forslag til handlingsprogram, økonomiplan og 

årsbudsjett i ett og samme dokument. 

 

Figur 6 

KLIMAUTFORDRINGER 
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FNs klimapanel varslet at verden nå har 10 år på seg til å forebygge en alvorlig katastrofe for den 

menneskelige sivilisasjon. Dette krever også lokal handling uten utsettelser. Slike tiltak kan gjennomføres 

innenfor budsjettets rammer. 

Holmestrand kommune legge opp til at all kommunal virksomhet og annen virksomhet som kommunen 

kan påvirke, blir konsekvent innrettet på utslippsbegrensninger, bevaring av artsmangfold med vekt på 

vern av pollinerende insekter, vern av viktig skog, matjord og grunnvann. 

Alle investeringer og arealdisponeringer må ta hensyn til langsiktige miljøhensyn. 

Kommunen må sammen med fylkeskommunen og staten forberede diverse tiltak som kan begrense 

skader som følge av antatt framtidig høyere havnivå, klimatiske endringer og ekstremvær med følger for 

infrastruktur, landbruk og eiendommer. 

 

Mål om klimakrisen må konkretiseres videre i det kommende målarbeidet, og måleindikatorer 

indentifiseres. 
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8 STRATEGI OG 

SAMFUNNSUTVIKLING 

Strategi og samfunnsutvikling omfatter de virksomhetene som i stor grad 
samarbeider på tvers, med andre virksomheter og programområder. I 
tillegg til de tradisjonelle stab- og støttefunksjonene, som økonomi, HR 
og IKT og digitalisering, er blant annet også NAV, Kultur og oppfølging av 
kirken organisert på dette programområdet. 
 

HOVEDTALL 

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

 
Figur 7 

 

Investeringer 

 
Figur 8 
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BESKRIVELSE AV DAGENS VIRKSOMHET 

Politisk styring 

Utgifter til politisk styring ligger innenfor dette programområdet. Det omfatter i hovedsak 

møtegodtgjørelse til folkevalgte. Budsjetterte utgifter i planperioden vises i tabellen. 

 

Tjeneste - tall i 1000 kr Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 
Politisk styring 3 997 4 368 4 368 4 368 
Tabell 11 

Kjøp av tjenester 

En rekke kommuner i Vestfold er i en tilsvarende økonomisk situasjon som Holmestrand, og det er 

avtalt at de eksterne tjenesteleverandørene skal redusere driften med 1 pst. neste år. 

 

Holmestrand kommune har avtale om kjøp av tjenester på en rekke områder innenfor administrasjon, 

og kontroll og revisjon. Dette er begrunnet med at tjenestene skal utføres på en mest mulig effektiv 

måte, og til tross for kommunesammenslåingen er den nye kommunen fortsatt for liten til å utføre en 

del oppgaver på en trygg og effektiv måte. Det foreligger derfor tjenesteavtaler i IKS'er, 

vertskommunesamarbeid og øvrige samarbeid. I tillegg ligger overføringer til kirken på dette 

programområdet. Disse eksterne avtalene vises i tabellen nedenfor. 
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Eksterne avtaler - tall i 1000 kr B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 

Strategi og utvikling     
Kontrollutvalget 1 328 1 354 1 354 1 354 

Bistand til næringslivet mm. 472 472 472 472 

     
HR-avdeling     
IKA Kongsberg 1 550 1 464 1 464 1 464 

Øvrige kjøp av tjenester 75 127 127 127 

     
Økonomiavdeling     
Kemneren i Drammen (innfordring) 1 600 1 600 1 600 1 600 

Kredinor (inkasso-saker) 230 206 206 206 

     
IKT     
Jarlsberg IKT 9 319 9 319 9 319 9 319 

     
Politisk sekretariat     
Jarlsberg IKT (streaming politiske 
møter) 96 97 97 97 

     
NAV     
Språk- og tolketjenester 1 731 1 731 1 731 1 731 

     
Kultur     
Diverse biblioteket 260 260 260 260 

Den kulturelle skolesekken 592 592 592 592 

Kulturskole 92 92 92 92 

Diverse øvrig kultur 454 454 454 454 

     
Sum kjøp av tjenester 17 798 17 767 17 767 17 767 
Tabell 12 

 

Overføringer til kirken 

Driftstilskudd 

Kommunen yter driftstilskudd til kirken. Tabellen nedenfor viser de foreslåtte rammene for neste 

fireårsperiode. Kommunedirektøren har anmodet kirken om å innarbeide et kutt på ca. 5 pst. i det 

ordinære driftstilskuddet, og konsekvensutrede dette. Kommunedirektøren forslår et kutt neste år på 

0,5 mill. kroner, økende til 0,9 mill. kroner fra og med 2022. Konsekvensutredningen fra kirken ligger 

som vedlegg 14 i handlingsprogrammet. 
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Tjeneste drift - tall i 1000 kr B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 

Den norske kirke     
Opprinnelig budsjett 15 526 15 526 15 526 15 526 

Innsparingstiltak kommunereform -500 -900 -900 -900 

Forslag ny ramme 15 026 14 626 14 626 14 626 

     
Tilskudd tiltros- og livssynssamfunn     
Opprinnelig budsjett 1 132 1 132 1 132 1 132 
Nye tiltak (overføres til stat, 
statsbudsjettet) -1 132 -1 132 -1 132 -1 132 

Forslag ny ramme 0 0 0 0 

     
Gravplasser og krematorier     
Opprinnelig budsjett 708 708 708 708 

Innsparingstiltak kommunereform -400 -400 -400 -400 

Forslag ny ramme 308 308 308 308 

     
Sum overføring til kirken 15 334 14 934 14 934 14 934 
Tabell 13 

Investeringstilskudd 

I tråd med at kommunedirektøren anbefaler at investeringstrykket reduseres så mye som mulig, er 

investeringstilskuddet til kirken, i likhet med en rekke andre prosjekter, trukket ut av budsjettforslaget. 

I utgangspunktet lå det inne et investeringstilskudd på 2,9 mill. kroner neste år, og på 2,7 mill. kroner 

årlig fra og med 2022. 

 

Konsekvensene av at dette tas ut er, i henhold til informasjon fra kirkeverge, at det for neste år skaper 

store utfordringer på grunn av renoveringsprosjektet som er avtalt allerede. Det er også inngått en del 

avtaler knyttet til brannsikkerhet og alarmer som er bindende. 

 

For 2022 er det mer handlingsrom, men mesteparten av investeringsmidlene går med til helt 

nødvendige vedlikeholdsoppgaver av fredede og vernede bygg. Dersom dette utsettes for lenge, står 

900 år gammel kulturhistorie i fare, og det vil bli betydelig mer kostbart og risikabelt å ta dette igjen 

senere. 

 

Andre deler av investeringsmidlene et knyttet til drift og vedlikehold av gravplassforvaltning. 

 

Om det faste investeringstilskuddet bortfaller, må det søkes per prosjekt. Det betyr vesentlig mer og 

flere prosesser for hvert av de omlag 20 prosjektene som må utføres. 

  

Kremasjonsavgift 

For å stimulere til at en større andel velger kremasjon, ble det i gamle Holmestrand kommunestyre 

vedtatt at kommunen dekker kremasjonsutgiftene i sin helhet. Kommunens økonomi tatt i betraktning 

anbefaler kommunedirektøren at det innføres en egenandel på 50 pst. Dette er i samsvar med det blant 

annet Horten kommune har. Holmestrand har også god kapasitet på gravplasser nå, og det er heller ikke 

av den grunn p.t. nødvendig å stimulere til kremasjon. Dette tiltaket er beregnet til å gi en innsparing på 

0,4 mill. kroner per år. 
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UTFORDRINGER OG STRATEGI 

Det har gjennom kommunesammenslåingene vært en forventning om at administrasjon skal ta 

betydelige kutt og innsparinger - noe programområdet også har gjort.  

 

Kommunedirektøren mener det bør være et mål at så mye av ressursinnsatsen som mulig, styres mot de 

øvrige programområdene, spesielt til pleie- og omsorgstjenestene, som er under sterkt press. 

 

Det går imidlertid en grense for hvor sparsomt administrasjonen kan være bemannet, dersom det skal 

være kapasitet til analyser og utredninger, og andre oppgaver utover det som er lovpålagt. 

Kommunedirektøren mener Holmestrand kommune nå har begynt å nærme seg den grensen, de nye 

kuttforslagene tatt i betraktning. 

 

DRIFTSBUDSJETT 

Driftsbudsjett med endringer (sammendrag) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 214 356 214 356 214 356 214 356 

Konsekvensjusteringer -1 978 -3 828 -3 278 -3 828 

Konsekvensjustert ramme 212 378 210 528 211 078 210 528 

     
Eiendomsskatt - taksering og admin. 6 200 1 200 1 200 1 200 

Innsparingstiltak kommunereform -11 393 -11 796 -12 624 -12 624 

Nye tiltak 418 918 1 418 1 418 

Politiske vedtak -8 070 -14 720 -14 720 -14720 

Ramme 2021-2024 199 533 186 130 186 352 185 802 

Tabell 14 

Tabellen over viser driftsbudsjett med endringer på sumnivå. Konsekvensjusteringer omfatter i 

hovedsak budsjettjusteringer med varig effekt, vedtatt i inneværende år, og tekniske justeringer 

(deflatorpåslag på både utgifter og inntekter), samt eventuelle utgifter og innsparinger vedtatt i 

tidligere økonomiplaner. 

 

Nye tiltak omfatter både budsjettering av utgifter som allerede er oppstått i inneværende år, og 

eventuelle varslede, nye utgifter i økonomiplanperioden. 

 

Tabellen nedenfor viser endringene helt ned på tiltaksnivå. 
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Driftsbudsjett med endringer (detaljer med tiltaksoversikt) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 214 356 214 356 214 356 214 356 

Sum Tekniske justeringer -1 065 -1 065 -1 065 -1 065 

Sum Budsjettendringer inneværende år 176 176 176 176 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -927 -2 777 -2 227 -2 777 

Sum Tidligere vedtatt innsparing kommunereform -162 -162 -162 -162 

Konsekvensjusteringer -1 978 -3 828 -3 278 -3 828 

Konsekvensjustert ramme 212 378 210 528 211 078 210 528 

Innsparingstiltak         

Eiendomsskatt 6 200 1 200 1 200 1 200 

Sum Innsparingstiltak 6 200 1 200 1 200 1 200 

Innsparingstiltak kommunereform         
Innsparing HR - strategi og samfunnsutvikling, tidl. 

vedtatt  
0 0 -828 -828 

Innsparinger IKT, KS 107/20 -1 162 -1 162 -1 162 -1 162 

Innsparinger innbyggerservice, KS 107/20 -468 -468 -468 -468 

Innsparinger kirken, KS 107/20 -500 -900 -900 -900 

Innsparinger kultur, KS 107/20 -1 541 -1 541 -1 541 -1 541 

Innsparinger lisenser, forsikringer mv, KS 107/20 -272 -272 -272 -272 

Innsparinger rammeavtaler, KS 107/20 -997 -1 000 -1 000 -1 000 

Innsparinger tillitsvalgte, HR-avdeling, KS 107/20 -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 

Lavere utgifter revisjon, KU sak 28/20 -376 -376 -376 -376 

Rammekutt stab, mindre konsulentbruk grunnet bruk av 
intern kompetanse innkjøp 

-250 -250 -250 -250 

Rammekutt Strategi og samfunnsutvikling, redusert 
sosialhjelp 

-2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Rammekutt, div. gebyrer og lisenser -600 -600 -600 -600 

Redusert årsverk økonomiavdeling, KS 107/20 -1 027 -1 027 -1 027 -1 027 

Reduserte utgifter kremasjon, andel av innsparing 
kirken, KS 107/20 

-400 -400 -400 -400 

Sum Innsparingstiltak kommunereform -11 393 -11 796 -12 624 -12 624 

Nye tiltak         

En ekstra kveld til ungdomsklubben i Holmestrand  150 150 150 150 

Forslag statsbudsjett - tilskudd frivilligsentraler -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Forslag til statsbudsjett - Tilskudd til tros- og 
livssynssamfunn 

-1 132 -1 132 -1 132 -1 132 

Harmonisering tilskudd til skiløypekjøring og islegging i 
den nye kommunen 

250 250 250 250 

Lisenser IKT-system (hele kommunen) 1 000 1 500 2 000 2 000 

Pensjon lærlinger fra 01.01.2020 1 650 1 650 1 650 1 650 

Redusert tilskudd lag og foreninger/ husleie teknisk -300 -300 -300 -300 

Sum Nye tiltak 418 918 1 418 1 418 

  17 mai 50 50 50 50 

Bortfall betalt spisepause             -4 000 -8 500 -8 500 -8 500 

Jernverksmuseum Eidsfoss 150    

Rammekutt adm. -1 300 -1 800 -1 800 -1 800 

Rammekutt kultur -250 -750 -750 -750 

Rammekutt strategi og utvikling – ikke utredet -750 -750 -750 -750 

Redusert godtgjørelse -300 -300 -300 -300 

Redusert husleie -1 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Reforhandling av avtaler -750 -750 -750 -750 

Tilskudd Vestfoldmuseet reduseres med 1 % -70 -70 -70 -70 

Turistkontor Eidsfoss 150 150 150 150 

Sum Politiske vedtak -8 070 -14 720 -14 720 -14 720 

Nye tiltak og realendringer -12 845 -24 398 -24 726 -24 726 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Budsjettendringer         

Sum Budsjettendringer 0 0 0 0 

Ramme 2021-2024 199 533 186 130 186 352 185 802 

Tabell 15 

For detaljer og omtale av det enkelte tiltak, vises det til web-versjonen av 

handlingsprogrammet, som du finner her. 

 

  

https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/
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SAMMENDRAG BUDSJETT 

Det er lagt inn en del innsparinger og kutt, både knyttet til de kuttene som ble omtalt i KST-sak 107/20, 

men i tillegg er det lagt inn en ytterligere innsparing, for å saldere det totale budsjettet. Til sammen er 

det lagt inn knapt 11,4 mill. kroner i kutt i 2021. Det er også noen ytterligere reduksjoner under nye 

tiltak, men dette er av mer teknisk art, og har ikke innvirkning på tjenestetilbudet. Eksempelvis er det 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn, og kemnerfunksjonen som er overført fra kommune til stat. 

 

Det ligger også inne budsjettering av utgiftssiden knyttet til eiendomsskatt. I 2021 er det i tillegg til 

løpende utgifter, også budsjettert taksering. Dette er en engangsutgift neste år 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 

Beløp i 1000 
Samlede 

prosjektbeløp 
Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 
Brutto  prosjekt  

utgift   
2021 2022 2023 2024 2021-24 

Strategi og 
samfunnsutvikling 

            

Flersenterbygg Hof 45 868 3 000 0 0 0 3 000 

IKT   10 600 9 500 9 000 8 500 37 600 

IKT, infrastruktur og 
fiber i institusjon og 
omsorgsboliger 

3 000 3 000 0 0 0 3 000 

Overføring av arkiv til 
Websak Sande 

1 000 1 000 0 0 0 1 000 

Skatepark 1 000 1 000    1 000 

Tilskudd kirken 8 300 2 500 1 000 1 000 1 000 5 500 

Sum Strategi og 
samfunnsutvikling 

62 068 21 100 10 500 10 000 9 500 51 100 

Tabell 16 

Flersenterbygg Hof 

Investeringsprosjekt for Flersenterbygg Hof har en total kostnadsramme på 47,1 mill. kroner inkludert 

uteområde og inventar. 7,0 mill. kroner var bevilget i 2019, og ubrukt bevilgning overføres til 2020. 

Prosjektet ferdigstilles ultimo 2020 / primo 2021. 

 

IKT 

Investeringsmidler til oppfølging av IKT-plan ligger inne i handlingsprogrammet med en årlig 

investeringssum på 10,6 mill. kroner fra 2021. I 2020 ligger det inne 9,1 mill. kroner. 

Satsningen Digitalisering i skolen videreføres i Holmestrand kommune. I overkant av 

halvparten av investeringsbevilgningen kanaliseres til skolesektoren. Øvrige midler er til 

kontinuerlig utskifting av infrastruktur, forbedring av datalinjer og utstyr.  
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9 OPPVEKST   

Programområde omfatter 8 kommunale og 14 private barnehager, 
7 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole 1.-10. trinn, i 
tillegg til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Barn, unge og 
familie, og voksenopplæringen. 
 

HOVEDTALL 

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

Figur 9 

Investeringer 

 
Figur 10 
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PPT 

Virksomheten følger opp skoler, voksenopplæring samt kommunale og private barnehager i 

kommunen. PPT arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og 

voksne med særskilte behov. PPT tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og 

voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i 

skolen. I forbindelse med Stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap har PPT fått 

et klarere mandat til å gjennomføre systemrettet kompetanseutvikling innen fagfeltet. 

 

BARN, UNGE OG FAMILIE 

Barn, unge og familie har hovedbase i Holmestrand. Det er for øvrig aktivitet på arenaer i områdene Hof, 

Sande og Holmestrand. 

 

Barne- og familiesenteret består av helsestasjon, skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, helsestasjon for 

ungdom, flyktningehelsetjenesten, smittevern og psykiske helse team for barn og unge. Barne- og 

familiesenteret jobber med helsefremmende og forebyggende helsearbeid rettet mot barn, unge og 

familier. 

Barneverntjenestens oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten håndterer 

bekymringsmeldinger, følger opp familier som mottar ulike hjelpetiltak, atferdstiltak, barn som er under 

omsorg og ettervernstiltak. 

 

Habilitering i og utenfor institusjon for barn og unge Målgruppen er barn og unge fra 0-23 år med ulike 

funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser, som har vedtak etter helse – og omsorgstjenesteloven. 

De ulike tjenestene gis til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver, etter søknad til 

tjenestekontoret. Tjenester som tildeles kan være støttekontakt, avlastning og barnebolig. 

 

Tiltak enslige mindreårige flyktninger følger opp ungdom som er i Norge alene som flyktninger, og som 

er blitt bosatt i Holmestrand kommune før de fylte 18 år. 

 

VOKSENOPPLÆRINGEN 

Voksenopplæringen har tre hovedområder i undervisningen; grunnskoleopplæring, norskopplæring og 

spesialundervisning for voksne. Det gis et lokalt spesialpedagogisk tilbud lokalisert i Holmestrand. 
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UTFORDRINGER OG STRATEGI 

Holmestrand kommune investerer betydelige ressurser for å sikre kvalitet i tjenester til barn, unge og 

deres familier. God tverrfaglig samhandling er en forutsetning for å sikre helhet og sammenheng i 

tjenestetilbudet. Arbeidet med metodikk for tverrfaglig samhandling videreføres i perioden.  

 

Koronaåret 2020 

Holmestrand kommune har i flere år satset tungt på digitalisert opplæring og pedagogisk bruk av IKT i 

grunnskolen. Satsningen er videreført inn i ny kommune. Alle elever har egne, personlige digitale enheter, 

og betydelige læringsressurser; nettbasert, programvare (apper) og konkreter som f.eks. utstyr brukt i 

forbindelse med programmering. 

 

Satsningen viste seg særdeles nyttig da skolene ble stengt, våren 2020, og elever og ansatte måtte 

samhandle, undervise og lære over nettet. Dette gikk i all hovedsak meget bra, og man greide å 

opprettholde rimelig tett kontakt mellom lærere og elever. Det er selvsagt flere konsekvenser i en slik 

situasjon, også negative, ikke minst sosialt. Det var på alle vis bra at skoler og barnehager i Norge ble 

gjenåpnet betydelig tidligere enn hva som er tilfellet i mange andre land. 
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Strategiplan for skoler og barnehager 

I 2020 har kommunestyret vedtatt strategiplan for barnehager og skoler «Trygghet, mestring og læring 

for alle».  Planen har målsetninger knyttet til disse primære hovedområdene: 

 

Livsmestring: Hele opplæringsløpet, og alle tjenester innenfor oppvekst i Holmestrand kommune skal 

være helsefremmende og forebyggende samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barn og elevers fysiske 

og psykiske helse skal fremmes i utdanningsløpet. Inkluderende og tilpasset opplæring vektlegges. 

 

Språklig kompetanse: Arbeidet som ble påbegynt gjennom språkkommune-prosjektet innarbeides i ny 

kommune og fortsetter. Ferdighetene i lesing, skriving og muntlighet skal styrkes gjennom fortsatt fokus 

innenfor alle fag og på alle trinn. Samarbeidet på tvers av opplæringsområdene barnehage, grunnskole og 

videregående skole videreføres. Nettbasert språkplan og «språkløypene» benyttes i opplæringen. 

 

Digital kompetanse: Holmestrand kommune satser som nevnt målbevisst og systematisk på å utvikle det 

digitale i opplæringen. Dette handler om å utnytte mulighetsrommet som ligger i at alle elever har hver sin 

digitale enhet og tilgang til et bredt spekter av digitale læremidler.  
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Kompetanseheving for ansatte og digitalpedagoger i hver skole skal bidra til solid oppfølging og motivere 

den enkelte. I 2020 er voksenopplæringen blitt inkludert i satsningen. I planperioden utvides den digitale 

satsningen til også å gjelde barnehage. 

 

«På tvers» - tverrfaglig samhandling 

Alle virksomhetene er aktivt med i samhandling «På tvers» med andre tjenester. På denne måten sikrer 

kommunen at barnehager, skoler, PPT og virksomheten Barn, unge og familie samhandler til det beste for 

barn og unge. Metodikken sikrer tidlig innsats for barn, unge og familier med behov for tverrfaglig 

samhandling. Den elektroniske handlingsveilederen patvers.no inneholder kunnskapsgrunnlag og vedtatt 

metodikk. Veilederen er tilgjengelig for alle både på eget domene og via kommunens webside. 

 

Learning walks, Professional Collaborative Inquiry og Playbased Learning 

I samarbeid med KS og canadiske veiledere knyttet til University of Toronto er skoler og barnehager med 

i program som gir ledere god metodikk for å samarbeid i det profesjonsfaglige fellesskapet med fokus på 

å identifisere læring.  Learning walks kan oversettes til skolevandring. Denne er systematisert og har et 

eksplisitt fokus på å identifisere læring og fremme dialog og samhandling som styrker læringsarbeidet. 

 

KS Konsulent er engasjert til å følge programmet og det praktiske arbeidet i virksomhetene i en 

toårsperiode med oppstart i oktober 2020. 

Satsningen finansieres i all hovedsak gjennom tilsagn om OU-midler fra KS. 

 

Innen programområdet Oppvekst vil det bli satset særlig på følgende områder 

I planperioden vil Holmestrand kommune fortsette med å prioritere videreutdanning for lærere innenfor 

«kompetanse for kvalitet». Innen utgangen av planperioden vil så godt som alle ha gjennomført formell 

videreutdanning, primært innenfor basisfagene. I samarbeid med USN gjennomfører Holmestrand 

kommune desentralisert kompetanseheving som etterutdanning innenfor digitalisering. En tilsvarende 

desentralisert ordning for barnehageansatte er under planlegging. Det vil videre bli lagt opp til 

kompetanseutviklingstiltak i forbindelse med implementering av vedtatt strategiplan. 

  

Som en av kun to kommuner i fylket, har Holmestrand fått tilsagn om deltakelse i kompetanseløftet for 

inkluderende opplæring. Satsningen er påbegynt i 2020 og omfatter i første omgang barnehagene. I løpet 

av 2021 inkluderes skolene. Hovedtanken i kompetanseløftet er å støtte opp om elever på en slik måte at 

de ikke faller utenfor og isoleres; faglig og sosialt. Det satses på at PPT skal kunne jobbe mest mulig 

systemrettet og gjennom dette bidra til faglig styrking, hensiktsmessig organisering og fleksibel bruk av 

ressurser i virksomhetene. PPT leder satsningen. 

 

Skole- og barnehagestruktur 

Med bakgrunn i kommunens anstrengte økonomi, er det iverksatt utredning av mulige strukturendringer. 

De eneste strukturgrepene som vil ha nevneverdig effekt, innebærer reduksjon av antall skoler og/eller 

barnehager. Økonomisk grunnlag for strukturendring vedtas i behandlingen av dette 

handlingsprogrammet. Ny lokal forskrift om opptaksgrenser, vedtas i første halvår 2021. Grafen nedenfor 

viser prognose for antall innbyggere i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år. 
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DRIFTSBUDSJETT 

Driftsbudsjett med endringer (sammendrag) 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 584 576 584 576 584 576 584 576 

Konsekvensjusteringer -4 482 -6 772 -7 272 -7 272 

Konsekvensjustert ramme 580 094 577 804 577 304 577 304 

Tiltak som følge av befolkningsendring 1 550 2 100 2 100 2 100 

Innsparingstiltak -17 167 -19 263 -20 760 -20 760 

Nye tiltak 5 525 5 033 5 033 5 033 

Politiske vedtak 1 450 16 700 16 700 16 700 

Ramme 2021-2024 571 452 567 124 565 127 565 127 

Tabell 17 

Tabellen over viser driftsbudsjett med endringer på sumnivå. Konsekvensjusteringer omfatter i 

hovedsak budsjettjusteringer med varig effekt, vedtatt i inneværende år, og tekniske justeringer 

(deflatorpåslag på både utgifter og inntekter), samt eventuelle utgifter og innsparinger vedtatt i 

tidligere økonomiplaner. 

 

Nye tiltak omfatter både budsjettering av utgifter som allerede er oppstått i inneværende år, og 

eventuelle varslede, nye utgifter i økonomiplanperioden. 

 

Tabellen nedenfor viser endringene helt ned på tiltaksnivå. 

 

Driftsbudsjett med endringer (detaljer med tiltaksoversikt) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 584 576 584 576 584 576 584 576 

Sum Tekniske justeringer -1 883 -1 883 -1 883 -1 883 

Sum Budsjettendringer inneværende år -219 -219 -219 -219 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan -1 586 -2 086 -2 586 -2 586 

Sum Tidligere vedtatt innsparing kommunereform -794 -2 584 -2 584 -2 584 

Konsekvensjusteringer -4 482 -6 772 -7 272 -7 272 

Konsekvensjustert ramme 580 094 577 804 577 304 577 304 

Tiltak som følge av befolkningsendring         
Demografi og kapitaltilskudd HIM (tidligere demografi 

bhg) 
1 550 2 100 2 100 2 100 

Sum Tiltak som følge av befolkningsendring 1 550 2 100 2 100 2 100 

Innsparingstiltak         

Bemanning voksenopplæring -1 172 -822 -822 -822 

Demografi lavere barnetall i barnehager -6 000 -8 000 -10 000 -10 000 

Forslag statsbudsjett - redusert tilskudd til private 
barnehager, pensjon nedjustert fra 13 til 11 pst. 

-1 057 -1 370 -2 208 -2 208 

Kompensasjon overgang fordelingsmodell grunnskole -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 

Rammekutt oppvekst -5 038 -4 621 -2 180 -2 180 

Redusere personalmøter i barnehager -500 -750 -1 250 -1 250 

Redusere åpningstiden i barnehagene -600 -900 -1 500 -1 500 

Sum Innsparingstiltak -17 167 -19 263 -20 760 -20 760 

Innsparingstiltak kommunereform         

Strukturendring oppvekst 0 -15 250 -15 250 -15 250 

Sum Innsparingstiltak kommunereform 0 -15 250 -15 250 -15 250 

Nye tiltak         

Bruk av bundne fond, voksenopplæring -828 0 0 0 

Driftsutgifter mottak av flyktninger 2 500 2 500 2 500 2 500 

Forslag statsbudsjett - habilitering og avlastning til barn 
og unge 

456 0 0 0 
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Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Forslag statsbudsjett - redusert foreldrebetaling SFO 
utvidet til 3. og 4. trinn, familier med lav inntekt 

262 576 576 576 

Forslag statsbudsjett - økt rett til ettervern for ungdom 1 135 1 135 1 135 1 135 

Reduserte inntekter voksenopplæring 2 000 822 822 822 

Sum Nye tiltak 5 525 5 033 5 033 5 033 

Politiske vedtak     

Driftsutgifter mottak flyktninger -500 -500 -500 -500 
Nettverkskontakt til bruk i forebyggende arbeid i 

barnevernstjenesten 
750 750 750 750 

Strukturendring oppvekst 0 15 250 15 250 15 250 

Økt bemanning skolehelsetjeneste 1 200 1 200 1 200 1 200 

Sum Politiske vedtak 1 450  16 700 16 700 16 700 

Nye tiltak og realendringer -8 642 -10 680 -1 2177 -12 177 

Ramme 2021-2024 571 452 567 124 565 127 565 127 

Tabell 18 

For detaljer og omtale av det enkelte tiltak, vises det til web-versjonen av 

handlingsprogrammet, som du finner her. 

 

SAMMENDRAG BUDSJETT 

Barnehage 

Det foreslås en reduksjon av budsjettet for 2021 i forhold til 2020. Dette skyldes i hovedsak endringer i 

prognose for befolkningsutvikling i Holmestrand de neste 10 årene. 

 

Kommunale og private barnehager kompenseres for moderasjonsordninger, og tilskudd til private 

barnehager øker i 2021.  

 

Barnehagestruktur og dimensjonering av barnehageplasser  

Mulig endring av barnehagestruktur er under utredning. Det vises til beskrivelsen for oppvekstområdet. 

 

Det var lagt opp til en økning av antall barnehageplasser i kommunen frem til 2020. Gausetangen 

barnehage sto ferdig med to nye avdelinger i august 2020. Det er planlagt å bygge ny barnehage på 

Gullhaug. Barnehagen blir utvidet fra dagens fire til åtte avdelinger og skal etter planen stå ferdig i 2022. 

 

Kommunen har kostnader i forbindelse med at foreldre velger å ha barn i private barnehager i Oslo, 

Bærum, Drammen, Tønsberg og Horten. Det er forventet at det vil være lav befolkningsvekst i hele 

kommunen de kommende årene, men det er stor etterspørsel etter barnehageplass blant annet i Sande 

sentrum. En ny barnehage i Sande sentrum bør være kommunal for å sikre at kommunen forblir en 

robust barnehageeier som drifter kostnadseffektivt og på denne måten sikrer at barnehagesektoren 

som helhet har en bærekraftig økonomi. 

 

Fredly og Vammen barnehage ønsker utvidelse de kommende årene. Fredly og Botnestua 

naturbarnehage er i forhandlinger om sammenslåing. Holmestrand internasjonale Montessori 

barnehage dobler sin kapasitet fra 1.1.2021. Kommunen er i dialog med barnehagene for å ivareta et 

helhetlig og riktig dimensjonert barnehagetilbud i kommunen. 

https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/
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I Sande er det Haga barnehage som ligger i sentrum, som har hatt flest antall søkere de siste åra. 

Sentrum er et knutepunkt for kollektivtransport. Det har vært mange søkere som ikke har fått innvilget 

1. valget sitt over flere år. Søkermassen i 2020 var lavere i hele kommune og i Sande fikk så å si alle 

innvilget 1. valget sitt ved årets hovedopptak.  

 

Kapasitet i barnehagene høsten 2020 

Ved oppstart av nytt barnehageår 2020/21 var det ledig kapasitet i områdene Hof, Holmestrand og 

Sande. Det er i Eidsfoss-, Nordre Jarlsberg- og Gausetangen barnehager det er mest ledig kapasitet, noe 

som igjen medfører at kommunen kan tilby løpene opptak gjennom hele året.  

 

Ved å drifte på en slik måte sikrer kommunen et likeverdig og forsvarlig tilbud til alle barn i kommunale 

og private barnehager.  

 

Kompetanseheving 

I samarbeid med PPT arbeides det med kompetanseheving og styrking av det allmennpedagogiske 

tilbudet. Målet er at alle barn skal oppleve et inkluderende felleskap og få et tilpasset pedagogisk tilbud 

der barnet er. 
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Grunnskole 

Mulig endring av skolestruktur er under utredning. Det vises til beskrivelsen for oppvekstområdet. 

 

Holmestrand kommune har i budsjettet videreført økt bemanning i grunnskolen i henhold til 

lærernormen. Behovet er utregnet på skolenivå, og skolene har i dag bemanning slik normen 

forutsetter. Det legges opp til å opprettholde dette nivået. 

 

Kommunen tilbyr fra 2020 full leirskole for alle elever på 7. trinn. Oppholdene varer fra mandag til 

fredag, og i den grad det er mulig, benyttes nærliggende, bemannede leirskoler. 

 

Holmestrandsskolen jobber målrettet for å utvikle et skoletilbud som er inkluderende og likeverdig. 

Elever kan likevel i perioder ha utbytte av at opplæringen legges utenfor det ordinære tilbudet og på 

kompetente, alternative arenaer. Skolene vil fortsatt ha mulighet til å vurdere dette i enkelttilfeller. Slike 

tiltak skal være tidsavgrenset med et mål om tilbakeføring til det ordinære tilbudet. I tillegg vil enkelte 

elever ha behov for helt særlig tilrettelegging i forsterkede enheter gjennom hele- eller store deler av 

grunnskoletiden. Her samarbeider vi med Kirkevoll skole i Tønsberg og Frydenhaug skole i Drammen.  

 

Kommunen har vesentlige merkostnader knyttet til skolefritidsordningen. Til tross for tilskudd fra 

Staten, har Coronapandemien forsterket dette. Målet er likevel fortsatt å redusere kommunens utgifter, 

men full selvkost synes urealistisk i programperioden. I tillegg er innføres det nå gradvis 

inntektsavhengig betaling for alle fire alderstrinn i SFO samt gratis SFO for overårige med helt spesielle 

behov. Sistnevnte etter vedtak. I hvor stor grad statlig kompensasjon vil dekke merkostnadene disse 

ordningene medfører, gjenstår å se, men trolig gjør summen av påpekte forhold at det blir krevende å 

redusere kommunens utgifter ytterligere de kommende årene. 

 

Det er fokus på tverrfaglig samhandling samt helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet. Flere av de 

mest sentrale satsningene er følgelig omtalt i beskrivelsen for oppvekstområdet. 

 

I 2020 har grunnskolen fått nye læreplaner (fagfornyelsen). Disse er nasjonalt utarbeidet med bred 

deltakelse og forankring på kommune- og skolenivå. Det arbeides med å implementere læreplanene og 

derved etablere undervisningspraksis i samsvar med disse. 

 

Barn og unge i Holmestrand skal gjennom tidsriktig læring i et inkluderende miljø få det beste 

grunnlaget for å lykkes i egne liv. 

 

Barn, unge og familie 

Barne og familiesenterets bemanning ligger under norm med 1,6 stillinger og det er vanskelig å 

rekruttere helsesykepleiere. Dette gir utfordringer med tilgjengelighet og kapasitet noe som igjen fører 

til at barn og unge får for dårlig eller for sen hjelp. 

 

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å endre ansvarsdelingen mellom stat og kommune i 

barnevernet. Reformen trer i kraft i 2022. 
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Reformen vil gi mer ansvar til kommunene og styrke kommunes forebyggende arbeid og tidlig innsats. 

Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de 

trenger på et tidlig tidspunkt. Dette vil gi kommunen økt ansvar for barnevernet både faglig og 

økonomisk. Økt økonomisk ansvar forventes kompensert gjennom økning i rammetilskuddet til 

kommunen. For å forberede reformen, er barneverntjenesten del av flere nettverk for å øke 

kompetansen. 

 

Tiltak enslige mindreårige flyktninger skal legges ned innen 31.12.2021. Det er 9 ungdommer som nå 

får oppfølging av hybeltjenesten i 2020. Utfordringene blir derfor å skape best mulige overganger for 

ungdommene innen utgangen av 2021. 

 

Barnehabilitering i institusjon har en drift som blir styrt av vedtak som fattes fortløpende og som må 

igangsettes, endres eller avsluttes på kort varsel. Det medfører utfordringer i forhold stadig endringer i 

driften og konsekvenser av dette. 

 

Barnehabilitering utenfor institusjon har en utfordring med å rekruttere avlastere og støttekontakter 

samt knapphet på ressurser innad i tjenesten. Veiledere fra nasjonal myndighet peker i retning av 

styrkede rettigheter for familiene vi jobber med. Det er vesentlig at tjenesten kommer tidlig inn i 

utviklingsforløpet slik at vi kan forebygge større og dyrere tjenester. 

 

PPT 

PPT har tilpasset tjenestenivå og innhold til ny kommune. Dette nivået videreføres. 

 

Kompetanseløftet for inkluderende opplæring gjør at PPT er tilført prosjektressurser for å være tettere 

på i barnehager og etter hvert også i skolene. Det skal jobbes systemrettet for å styrke kompetansen i 

skoler og barnehager. 

 

Voksenopplæringen 

Voksenopplæringen tilpasser organisering, innhold i tjenesten og økonomi i forhold til behovet og den 

enkelte elevs rettigheter. Behovet vil variere, og det er fortsatt nødvendig å ha mulighet til å sette av 

midler for å utjevne variasjon i refusjonsinntektene. 
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INVESTERINGSBUDSJETT 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Oppvekst           

Ekeberg skole - paviljonger 500 500 0 0 1 000 

Formålsbygg Gullhaug 74 992 32 500 0 0 107 492 

Ny Kleiverud skole 85 000 30 000 0 0 115 000 

Sentrumsskolene i Sande 106 600 113 000 215 000 0 434 600 

Sentrumsskolene i Sande - lønns- og 
prisstigning 

20 000 20 000 0 0 40 000 

Utbedringer bygg B, rådhuset i Sande ved 
helsestasjon 

500 0 0 0 500 

Sum Oppvekst 287 592 196 000 215 000 0 698 592 

Tabell 19 

Omtale av prosjekter er identisk med det som ligger under samlede investeringer på slutten av kapittel 

5. 

 

Formålsbygg Gullhaug 

I dagens Holmestrand kommune er det planlagt å bygge ny barnehage på Gullhaug. Barnehagen vil bli 

utvidet fra dagens 4 avdelinger til 6-8 avdelinger. Dette vil sikre god barnehagekapasitet i et område 

med etablering av nye boliger og forventet befolkningsvekst. Arbeidet med ny barnehage på Gullhaug 

igangsettes i 2020, og skal stå ferdig i 2022. Fredly barnehage (privat) har i dag en 2 avdelingers 

barnehage på Gullhaug, og planlegger utvidelse til 4 avdelinger. Kommunen er i dialog med ansatte og 

eiere av Fredly barnehage 

 

Ny Kleiverud skole 

Det ble høsten 2018 vedtatt å bygge en ny skole på Kleiverud. Skolen er planlagt som en 1,5-parallell 

med inntil 200 elevplasser. Mulighetsstudien utarbeidet av Asplan Viak i 2018 viser en forventet 

elevtallsøkning fra dagens 160 til 187 elever i 2040. Det er usikkerhet knyttet til slike 

befolkningsprognoser, men det er sannsynlig at Kleiverud skole vil forbli en 1,5-parallell i hele perioden. 

Det vil si at det blir deling på enkelte trinn. I dag er det deling på to trinn. 

 

Høsten 2019 er det utarbeidet et konsept for den nye skolen. Kalkyler viser at prosjektet vil overskride 

investeringsrammen på 100 mill. kroner. En kalkyle basert på referanseprosjekter i Norge viser at 

bygget vil ha en kostnad på 126 mill. kroner. Dette er entreprisekostnader, og øvrige kostnader er ikke 

medregnet. Med noe usikkerhet kan vi anslå at samlede kostnader vil bli om lag 150 mill. kroner. 

 

Kommunedirektøren vurderer at bygging av en ny Kleiverud skole bør ses i sammenheng med 

barneskolestrukturen i Holmestrand. Det er i tidligere planer lagt til grunn at det skal være tre 

barneskoler sentralt i Holmestrand; Ekeberg, Kleiverud og Botne. Mulighetsstudien fra 2018 viser at 

elevtallsøkningen i større grad gjør seg gjeldende for Ekeberg og Botne skole. Det er særlig Ekeberg som 

får en stor elevtallsøkning i perioden fram til 2040. Det er per i dag ikke nok klasserom i 
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bygningsmassen, og det vurderes utvidelse med bruk av midlertidige brakker høsten 2020. Det vil også 

være behov for utvidelse av Botne skole. Mulighetsstudien fra 2018 skisserte hvordan en flytting av 

Kleiverud skole kunne ta opp noe av elevtallsutviklingen ved Ekeberg og Botne skoler. 

 

Å drifte små skoler er kostnadskrevende. Kommunen bruker ca. 20 000 kroner mer per elev per år på 

Kleiverud skole sammenlignet med Ekeberg og Botne skoler. Ved å bygge nytt vil årlige drifts- og 

vedlikeholdskostnader ved Kleiverud reduseres noe, men kostnad per elev vil fortsatt være vesentlig 

høyere enn skolene det sammenlignes med. Videre vil en skole med dagens elevtall være sårbar i 

forhold til bredden i kompetanse blant lærere. Større skoler gir mer faglig bredde og bedre 

rammebetingelser til å møte elever med ulike behov i hverdagen. 

 

Ved å bygge en ny skole på Kleiverud vil Holmestrand kommune i liten grad løse kommende 

utfordringer med elevtallsøkning i Botne og Ekeberg skolekretser. Kommunedirektøren vurderer 

likevel at behovet for nytt skolebygg på Kleiverud veier tyngst, og at det er avgjørende at dette behovet 

løses i første rekke. Kommunedirektøren vil videre utarbeide planer for utvidelse av Botne og Ekeberg 

skoler. Inntil videre er det ikke funnet rom for dette i budsjettet. 

 

Sentrumsskolene i Sande 

Endelig godkjenning av prosjektramme og finansiering av prosjektet er innarbeidet i 

Holmestrand kommunes økonomiplan for 2021-2024. 

 

Prosjektet er i en utvidet samspillsfase inntil endelig finansiering er vedtatt. Forprosjektet er 

ferdigstilt og detaljplanlegging er påbegynt med forbehold om finansiering. Planlagt 

byggestart er andre kvartal 2021. Skolen skal etter planen tas i bruk i august 2023. 
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10 HELSE OG VELFERD 

Helse og velferd yter helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen, 
og omfatter 3 bo- og behandlingssentre, hjemmebaserte tjenester, 
voksenhabilitering, folkehelse, forebygging og frivillighet, samt psykisk helse og 
avhengighet, og forvaltning og tjenestetildeling. 
 

HOVEDTALL 

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

 
Figur 12 

 

Investeringer 

 
Figur 13 
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UTFORDRINGER OG STRATEGI 

Holmestrand kommune står overfor store fremtidige utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Det er 

økende gap mellom innbyggernes behov og ressurser til helse- og omsorgstjenester.  

 

KS Vestfold og Telemark presenterte i sin høstkonferanse 23. oktober 2020, tall som viser en stor 

underliggende kostnadsvekst i pleie og omsorg de siste årene, på nasjonalt nivå. Framover i tid 

forventes også befolkningsendringer å bli en større kostnadsdriver, ifølge KS. 

 

Strategien Helhetlig innsatstrapp skal iverksettes for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft i helse- og 

omsorgstjenestene. Strategien skal føre til en vridning mot mer forebygging og utvikling av et 

tjenestetilbud som treffer innbyggernes behov bedre enn i dag. 

 

Det er flere kostnadsdrivere som legger press på helse- og omsorgstjenestene i kommunen, - i dag og i 

årene fremover: 

 

 Dreining mot en større eldrebefolkning betyr at flere syke og pleietrengende vil trenge 

behandling fra kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utviklingen må ses i forhold til 

bemanningsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Helse og velferd opplever allerede i dag 

utfordringer med å rekruttere helse- og omsorgspersonell. 

 Antall pasienter i tjenesteforløp mellom kommune og spesialisthelsetjeneste er stort og økende. 

Kortere liggetid i sykehus gir økning i antall brukere med alvorlig sykdommer og symptomer i 

kommunen, og flytter avanserte behov for behandling og rehabilitering. Dagens situasjon for 

pasienter med demens, avanserte medisinske sykdomstilstander samt rus- og psykiske lidelser 

gir kompetanse- og kapasitetsutfordringer. Spesielt gjelder dette muligheten til å gi alle 

kompetent og individuell oppfølging. 

 Utfordrende og utagerende atferd hos ulike pasientgrupper er en problematikk som har økt 

betydelig. Utfordringene krever nytenkning og investeringer både knyttet til kompetanse og 

omgivelser for at kommunen skal kunne gi disse pasientene tjenester av god kvalitet. Per i dag 

kjøper kommunen flere eksterne omsorgstilbud for å sikre kvalitet i omsorgen. 

 Fremtidens helse- og omsorgstjeneste står foran en digitaliseringsprosess. Ny informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) og velferdsteknologi vil i økende grad tas i bruk i tjenestene. 

 For flere av virksomhetene i Helse og velferd er det også kostnadsdrivende å opprettholde 

kvalitativt gode desentraliserte tjenestetilbud i tre kommunesentra. 

 

HELHETLIG INNSATSTRAPP 

Helse og velferd kan ikke beholde dagens struktur og aktivitet, - da kommer ikke virksomhetene i mål 

med den økonomiske utfordringen. Virksomhetene vil fokusere på utvikling av bærekraftige tjenester 

og sikre at Helse og velferd vokser smartere. Ved å ha bevissthet rundt virkningsfulle tjenester på et 

lavest mulig nivå kan behovet for mer ressurskrevende tjenester forsinkes eller i beste fall opphøre. Her 

er riktig kompetanse til rett tid én av flere suksessfaktorer. Helse og velferd er godt i gang med å 

etablere en «helhetlig innsatstrapp», der trinnene i trappa representerer grad av inngripen i folks liv. Jo 

høyere trinn i trappa, jo større kommunal inngripen. Målet er å styre aktivitet og omfordele økonomi fra 
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Figur 14 

de høyeste trinnene i trappa til mer egenmestring og forebyggende tiltak på de nedre trinnene. 

Kommunen vil redusere etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester ved å forebygge mer. 

 

Omstillingsprosessen har 5 hovedfokus; Helse og velferd vokser smartere – Helhetlig 

tjenesteforvaltning - Heldøgns omsorg – Nye boformer – Tverrfaglige ambulerende tjenester 

 

Omstillingen forutsetter sosial innovasjon, digitalisering, velferdsteknologi, fokus på folkehelse, 

helsefremming og forebygging, utvikling av spesialiserte tjenestetilbud, kompetanse, tillitsbasert 

ledelse, tillitsbaserte tjenestetildeling og tverrfaglig samarbeid som hjelpeverktøy. 

 

 

 

DRIFTSBUDSJETT 

Driftsbudsjett med endringer (sammendrag) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 484 747 484 747 484 747 484 747 

Konsekvensjusteringer -8 116 -8 966 -9 766 -9 766 

Konsekvensjustert ramme 476 631 475 781 474 981 474 981 

Driftskonsekvens av investeringer 0 -200 -200 -200 

Innsparingstiltak kommunereform -28 188 -42 316 -57 721 -67 461 
Nye tiltak 70 598 70 842 70 602 70 342 

Ramme 2021-2024 519 041 504 107 487 662 477 662 

Tabell 20 

Tabellen over viser driftsbudsjett med endringer på sumnivå. Konsekvensjusteringer omfatter i 

hovedsak budsjettjusteringer med varig effekt, vedtatt i inneværende år, og tekniske justeringer 

(deflatorpåslag på både utgifter og inntekter), samt eventuelle utgifter og innsparinger vedtatt i 

tidligere økonomiplaner. 
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Nye tiltak omfatter både budsjettering av utgifter som allerede er oppstått i inneværende år, og 

eventuelle varslede, nye utgifter i økonomiplanperioden. Innenfor Helse og velferd er det hovedsakelig 

finansiering av utgifter som allerede er gjeldende i 2020 som er innarbeidet. Dette gir programområdet 

et realistisk budsjett ved inngangen til 2021. 

 

Tabellen nedenfor viser endringene helt ned på tiltaksnivå. 
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Driftsbudsjett med endringer (detaljer med tiltaksoversikt) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 484 747 484 747 484 747 484 747 

Sum Tekniske justeringer -8 414 -8 414 -8 414 -8 414 

Sum Budsjettendringer inneværende år -1 792 -1 792 -1 792 -1 792 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan 2 090 1 240 440 440 

Konsekvensjusteringer -8 116 -8 966 -9 766 -9 766 

Konsekvensjustert ramme 476 631 475 781 474 981 474 981 

Driftskonsekvens av investeringer         

Andre tiltak 0 -200 -200 -200 

Sum Driftskonsekvens av investeringer 0 -200 -200 -200 

Innsparingstiltak kommunereform         

1. Helse og velferd vokser smartere -13 333 -13 333 -13 333 -13 333 

2. Helhetlig tjenesteforvaltning -4 600 -11 738 -20 851 -21 606 

3. Heldøgns omsorg -9 980 -16 395 -21 446 -26 174 

4. Nye boformer 0 0 -1 090 -1 397 

5. Tverrfaglige ambulerende tjenester -275 -850 -1 000 -4 950 

Sum Innsparingstiltak kommunereform -28 188 -42 316 -57 721 -67 461 

Nye tiltak         
BPA - Konsekvens kommunestyrevedtak sak 

096/20 
1 600 1 600 1 600 1 600 

BPA - nye vedtak i 2021 4 265 4 265 4 265 4 265 

Folkehelse, forebygging og frivillighet - LIS 1 lege - 
ny stilling fra 1.9.2021 

366 1 100 1 100 1 100 

Folkehelse, forebygging og frivillighet - Økte 
kostnader turnuslege, praksiskompensasjon og 
basistilskudd leger 

1 600 1 600 1 600 1 600 

Helse og velferd - Oppstart lagerstyringssystem 350 -500 -500 -500 

Helse og velferd - Revisjon/ Farmasøytisk tilsyn 190 190 190 190 

Helse og velferd - Samhandling på systemnivå med 
to helseforetak 

850 850 850 850 

Helse og velferd felles - Kjøp av eksterne tjenester 7 160 7 160 7 160 7 160 

Hjemmebaserte tjenester - Bytte av leasingbiler 120 480 240 0 

Hjemmebaserte tjenester - Særavtale arbeidstøy 366 366 366 366 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Folkehelse, forebygging og frivillighet  

2 165 2 165 2 165 2 145 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Hjemmebaserte tjenester - hjemmetjenester 

11 490 11 490 11 490 11 490 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Hjemmebaserte tjenester - omsorgsboliger 

4 900 4 900 4 900 4 900 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Hof bo- og behandlingssenter 

1 800 1 800 1 800 1 800 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Holmestrand bo- og behandlingssenter 

7 700 7 700 7 700 7 700 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Psykisk helse og forvaltning 

3 630 3 630 3 630 3 630 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon - 
Sande bo- og behandlingssenter 

6 200 6 200 6 200 6 200 

Tilpasning kostnader dagens tjenesteproduksjon – 
Voksenhabilitering 

8 921 8 921 8 921 8 921 

Voksenhabilitering - nye vedtak 2021 6 925 6 925 6 925 6 925 

Sum Nye tiltak 70 598 70 842 70 602 70 342 

Nye tiltak og realendringer 42 410 28 326 12 681 2 681 

Ramme 2021-2024 519 041 504 107 487 662 477 662 

Tabell 21 
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For detaljer og omtale av det enkelte tiltak, vises det til web-versjonen av 

handlingsprogrammet, som du finner her. 

 

SAMMENDRAG BUDSJETT 

Kommunedirektøren legger opp til å styrke programområdet Helse og velferd i kommende periode. 

Virksomhetene kompenseres tilsvarende dagens tjenesteproduksjon, og det nye nivået er grunnlaget 

før framtidige kostnadsreduserende tiltak. Det søkes å gjennomføre flere varige innsparingstiltak som 

skal redusere utgiftene i Helse og velferd gjennom perioden. 

 

Helse og velferd har siden mai 2020 hatt bistand fra Agenda Kaupang i en organisasjonsgjennomgang 

og prosess mot å etablere bærekraftige tjenester i planperioden. Etablering av «Helhetlig innsatstrapp», 

og dreining fra kostnadskrevende tiltak til mer forebyggende aktivitet, danner grunnlaget for framtidig 

tjenesteproduksjon. 

 

NÆRMERE OM INNSPARINGSTILTAK 

Tiltakene 1-5 må ses under ett da endringer i ett element påvirker andre internt. Samlet 

innsparingskrav på tiltakene 1-5 er på 28,2 mill. kroner i 2021. Tiltakene er primært knyttet til endret 

struktur i Helse og velferd, omfordeling av ressurser og etablering av «Helhetlig innsatstrapp». 

 

Innsparingskravene er foreløpig fordelt på tiltakene, men her kan omfordeling mellom virksomhetene 

bli aktuelt etter som tiltakene iverksettes og får økonomisk effekt. 

 

Tiltak 1: «Helse og velferd vokser smartere» 

Dagens situasjon 

Den demografiske utviklingen viser at innbyggere i aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90 år og over 

vil øke betydelig i årene fremover. Beregninger viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke 

suksessivt med at innbyggere i de øvre aldersgruppene blir flere. Helse og velferd må forvente flere og 

mer kompliserte oppgaver samtidig som programområdet skal effektivisere tjenestene betydelig for å 

møte innsparingsforventninger.   

 

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring 

Gjennom å etablere helhetlig tjenesteforvaltning, differensiert og spesialisert heldøgnsomsorg, nye 

boformer, mer samskaping, tidlig innsats og flere tverrfaglig ambulante tjenester skal Helse og velferd 

bli mer effektiv, samtidig som tjenestene leveres med god kvalitet. 

 

For å sikre tilstrekkelig effektivisering skal programområdet i tillegg vokse smartere ved å digitalisere 

prosesser og tjenester, utnytte stordriftsfordeler, etablere strategisk ledelse for å utnytte synergier av 

fellesskapsløsninger og effektiv kompetansestyring. 

 

Innsatsen skal bidra til dels å forhindre at innbyggere får behov for omsorgstjenester, dels sikre at 

programområdet kan gi tjenester til flere med samme økonomi som i dag og sikre likeverdige tjenester 

https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/
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til innbyggerne. 

 

Samlet innsparing på tiltak 1 er foreløpig beregnet til 13,3 mill. kroner. På dette tiltaket ligger det også 

ufordelte kutt som skal innarbeides i tiltakene 2-5 i den videre prosessen med Agenda Kaupang. 

Konsekvenser for innbyggere, ansatte og kommunen 

Positive konsekvenser  

 Økt kunnskap fører til bedre utnyttelse av digitale systemer som igjen gir en enklere hverdag for 

ansatte og ledere 

 Enklere hverdag for ansatte og ledere, – tid spart til nye og andre oppgaver 

 Med økt forebygging utsetter vedtak på tjenester lenger opp i innsatstrappen 

 Ressurser kan omdisponeres når kommunen sparer gjennom å følge opp brukere digitalt og med 

teknologi 

 

Negative konsekvenser  

 Kan gi økt misnøye knyttet til økte forventninger til kompetanseheving i organisasjonen 

 

  

Tiltak 1 

Digitalisering 

 Kartlegging og utvikling av digital kompetanse 

 Forenkle gjeldende arbeidsmåter, arbeidsprosesser og tjenester slik at mulighetene i det 

digitale kan utnyttes bedre 

 Implementere velferdsteknologi i forebyggende og behandlende tjenester (digitalt tilsyn mm) 

 

Utnytte stordriftsfordeler 

 Etablere system for forsyning av forbruksmateriell 

 Styringsdata for felles strategier 

 

Synergier av fellesskapsløsninger 

 Vi skal ha integrasjoner og samordning av arbeidsprosesser på tvers (ressursstyring, lønn, 

regnskap) – digitaliseringsstrategi 

 

Kompetansestyring 

 Innføre, og kreve, digital kompetanse i alle ledd 
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Tiltak 2: Helhetlig tjenesteforvaltning 

Dagens situasjon 

 Pleie og omsorgstjenestene driftes dyrere enn i sammenlignbare kommuner 

 Ansvar for dels kompliserte forvaltningsoppgaver er i dag fordelt ut på virksomhetene i Helse og 

velferd 

 Tildelingspraksis fra de to tidligere kommunene er ikke harmonisert 

 Utøvende tjenester er ikke alltid lojale til vedtak om omsorgstjenester. 

 

Beskrivelse av tiltaket med gevinst og plan for gjennomføring 

Etablere en forvaltningsenhet, tett knyttet til kommunalsjef, som styrker kommunens arbeid med 

forvaltningsoppgaver og kartlegging, vurdering, tildeling av tjenester og oppfølging. 

 

Samlet innsparing på tiltak 2 er foreløpig beregnet til 4,6 mill. kroner i 2021.   

 

  Tiltak 2 

Politisk vedtatte tjenestebeskrivelser skal gi: 

 Harmonisering i tildelingspraksis fra de to tidligere kommunene 

 Flere observasjons-, tilsyns- og rehabiliteringsvedtak i hjemmet og færre inngripende 

vedtak om opphold i institusjon  

 Kriterier for tilsyn og responstid for omsorgstilbud på natt (se punkt velferdsteknologi). 

 

Utvikling av «Helhetlig innsatstrapp» 

 Tiltakets primære fokus vil være på den enkeltes ressurser og hvordan den enkeltes 

ressurser kan styrkes til å mestre eget liv 

 Sikre god balanse mellom forebyggende og helsefremmende arbeid, hverdagsmestring – og 

pleie og omsorgstjenestene 

 Lage en standard for fordeling av ressurser på de ulike trinnene i trappa 

 Definere kvalitetsindikatorer på de ulike nivåene i Innsatstrappa 

 Utvikling av tjenestetilbudet og en strukturert satsing med fordeling av kompetanse, 

kvalitet og ressurser i Innsatstrappen 

 

Profesjonalisering og tydeliggjøring av ansvar for saksbehandlingsoppgaver er avgjørende for 

å sikre kvalitet på saksbehandlingen og styre ressursbruk i det utøvende ledd bedre 
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Konsekvenser for innbyggere, ansatte og kommunen 

Positive konsekvenser  

 Fremme effektivitet og kvalitet, og ta nødvendig hensyn til fremtidige utfordringer. 

 Sikrer «én dør inn» i Helse og omsorg 

 Økt tilgjengelighet for vurderinger – arbeid på ettermiddag/ kveld 

 Harmonisert saksbehandling og økt profesjonalitet 

 Sikrer innbyggerne likeverdige vurderinger og tjenester samt ivaretar rettsikkerheten til innbyggerne 

 Gir riktigere prioritering av ressurser og dermed styring av tjenestene og prioriteringer 

 Sikrer helhetlige tjenester og nødvendige pasientforløp. 

 Reduserer uenighet og diskusjon mellom tjenester om nivå på tjenesten og hvor bruker hører hjemme 

 Sikrer kontinuerlig oversikt over behov og kapasitet for strategisk utvikling og prioritering. 

 

Negative konsekvenser  

 Økt konfliktpotensialet ved at andre enn tjenesteyterne foretar vurderinger og tilrådninger 

 

Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

 Kompetanseheving for saksbehandlerne 

 Egnede og tilgjengelige lokaliteter 

 God forankring i hele programområdet for løsningen/tiltaket 

 God forankring av helhetlig innsatstrapp for helse og omsorgstjenestene 

 

Tiltak 3: Heldøgns omsorg 

Dagens situasjon 

Heldøgns omsorg omfatter omsorgsboliger Rove, bofellesskap for personer med demens på Sandetun og 

kommunens bo- og behandlingssentra.  

 

Alle tre bo- og behandlingssentra har i dag ordinær sykehjemsdrift. Det vil si at det ytes tjenester 

innenfor fagretningene demens, rehabilitering og somatikk ved alle tre sykehjem, til langtidsbeboere og 

til brukere av ulike tidsavgrensede tjenester. Tilsvarende tjenester ytes også i omsorgsboliger og 

bofellesskap.  

 

Dekningsgraden på sykehjemsplasser er lav, samtidig har kommunen høyere utgifter per plass enn 

sammenlignbare kommuner. Kommunen bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner på pleie, 

rehabilitering og omsorg, bolig med heldøgns omsorg og på institusjon. 

 

Administrasjon, drift og bemanning i heldøgnsomsorg er ikke harmonisert etter 

kommunesammenslåingen. Lederspennet og bemanning på natt er, blant annet, svært ulikt for bo- og 

behandlingssentra.  

 

Kommunen ser et økende behov for spesialiserte institusjonstilbud innen rehabilitering, psykisk 

helsearbeid, demens, atferd og avansert somatisk behandling og pleie. I dag kjøpes disse spesialiserte 

omsorgs- og institusjonstjenestene fra andre kommuner og private aktører.  

En samtidig utfordring er rekruttering av kvalifisert personell i tjenestene. 
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Samlet innsparing på tiltak 3 er foreløpig beregnet til 10 mill. kroner i 2021.   

 

Konsekvenser for innbyggere, ansatte og kommunen 

Positive konsekvenser  

 Sikrer rekruttering og bevaring av personell 

 Møter behov for både differensierte og avanserte tjenester i lokalbefolkningen og sikrer 

likeverdige tjenester.  

 Sikrer ansatte likeverdige rammer for yrkesutøvelsen 

 

Negative konsekvenser  

 Innbyggernes tilknytning til lokalt bo- og behandlingssenter i kommunesentra blir berørt.  

 Kan medføre økt reisevei ved besøk 

 

  

Tiltak 3 

Heldøgns omsorg etableres helhetlig på strategisk nivå. 

 

Kommunens bo- og behandlingssentra rendyrkes for spesialområdene demens, 

rehabilitering/somatikk (korttid) og spesialiserte omsorgsplasser (langtid) – delt og 

spesialisert faglig ledelse. Innsparing reisetid, tid til samarbeid og samhandling 

 Aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens ledes av spesialsenteret for 

demens. Det legges opp til differensierte tilbud, f. eks «Inn på tunet», etableres med frivillig, 

ideell, privat sektor. 

 

Lederspenn harmoniseres mellom institusjonene 

 

Stedlig bemanning erstattes av hjemmebasert omsorg i omsorgsboliger og bofellesskap 

(utvidet vaktmester og servicefunksjoner)  

 

Målgruppe for omsorgsboliger Rove defineres og blir trinn i Innsatstrappen 

 Tilleggsavtaler for flytting ved endring av beboernes behov for tjenester etableres. 

 

Innføring av digitalt natt-tilsyn i institusjon, omsorgsboliger og bofellesskap + stedlig 

omsorgsteam på natt: 

 Innsparing beregnet til 5 mill. kroner 

  samtidig som det etableres et ambulant bistandsteam 

 

Det innføres digitalt tilsyn og relevante velferdsteknologiske hjelpemidler i alle enheter på 

dagtid: potensiale for innsparing 1 mill. kroner i 2021. 
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Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

 Må sikre rask effektuering av medarbeiderallokering for å forhindre misnøye som vokser på utrygghet. 

 Forankring av utfordringsbildet, innsatstrapp og øvrige tiltak for å vokse smartere i hele 

heldøgnsomsorg. 

 

Tiltak 4: Nye boformer 

Dagens situasjon 

Lave trinn i Innsatstrappen viser hvordan kommunen tilrettelegger for at eldre skal mestre eget 

hverdagsliv så lenge som mulig, planlegge egen alderdom, installere hjelpemidler og tilpasse egen bolig 

når behov. Ved behov for ytterligere bistand utløses ofte vedtak om hjemmebaserte tjenester. Blir 

boligen på et tidspunkt uegnet grunnet for eksempel bevegelsesutfordringer har ikke kommunen tilbud 

om annet enn ordinær kommunal utleiebolig eller omsorgsbolig med heldøgnsomsorg. Hjemmebasert 

bistand må ofte økes. 

 

Mange eldre bor i dag i uegnet bolig i Holmestrand. En stor andel eldre over 67 år og 80 år bor i 2. etg. 

eller høyere uten heis. 

 

Konsekvenser for innbyggere, ansatte og kommunen 

Positive konsekvenser  

 Redusert press på kommunens pleie- og omsorgstjenester 

 Reduserte kostnader 

 Økt handlingsrom for tjenesteyting på lavere trinn i innsatstrappen 

 

Negative konsekvenser  

 Økt forespørsel etter kommunale tjenester og bistand fra pleie og omsorgstjenestene. 

 

  

Tiltak 4 

Det etableres ulike nye boformer tilpasset enkle bistandsbehov slik at det ikke legges unødig press på 

kommunens helse- og omsorgstjenester fremover. 

 Serviceboliger: I samarbeid med ideelle- og private aktører og de eldre selv skal boform med enkle 

servicetjenester etableres. Boligene skal ha kommunal tildelingsrett, men ingen kommunal drift. 

 

 Boliger med lett bistand: I samarbeid med ideelle- og private aktører skal det etableres en boform 

for eldre med vedtak om bistand fra kommunen, enten begrunnet i uegnet bolig eller andre behov 

for bistand. Boligene skal ha kommunal tildelingsrett, og bistand fra kommunen. 
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Forutsetninger og risiko ved gjennomføring 

 Det må avsettes ressurser til å initiere samarbeid med ideelle og private aktører 

 Teknisk, ved plan og bygg, må involveres 

 Forankring, politisk og administrativt 

 

Tiltak 5: Tverrfaglige ambulante tjenester 

Samlet innsparing tiltak 5 er foreløpig beregnet til 0,3 mill. kroner i 2021.   

 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Helse og velferd           

Endret produksjonslinje kjøkken - 
Holmestrand BBS 

1 000 0 0 0 1 000 

Lokaler hjemmetjenesten Sande 
lovpålegg 

6 000 0 0 0 6 000 

Velferdsteknologi 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000 

Sum Helse og velferd 10 500 3 500 3 500 3 500 21 000 

Tabell 22 

Omtale av prosjekter er identisk med det som ligger under samlede investeringer på slutten av kapittel 

5. 

 

Endring fra kok-server til kok-kjølmetoden på Holmestrand BBS 

Tiltaket innebærer endring som gjør at kjøkkenet kan legge opp maten individuelt tilpasset på tallerken til 

hver beboer, slik det gjøres ved Sande BBS i dag. Investeringen omfatter innkjøp av regenereringstraller 

til avdelingene, vakuummaskin til kjøkkenet, nye tallerkener med lokk, serveringsfat og porsjonsskåler. 

Det er ikke behov for å gjøre store endringer i kjøkkenlokalene. Disse lokalene er i utgangspunktet bygget 

for kok-kjølmetoden.  

Tiltak 5 

Ambulerende tjenester etableres for å betjene ulike tjenesteområder: 

 Hjemmetjenester 

 Hverdagsrehabilitering 

 Psykisk helsetjeneste 

 Voksenhabilitering 

 

Ergo- og fysioterapitjenester, psykiske helsetjenester og tjenestevurderinger fra 

tildelingsenheten utvides til å kunne gi tilbud på ettermiddag- og kveldstid for å møte 

brukernes behov bedre. 
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Lokaler hjemmetjenesten i Sande 

Hjemmesykepleiens lokaler tilfredsstiller ikke arbeidsmiljølovens krav slik de er i dag. Lokaler i Sande må 

bygges om og tilrettelegges på en sånn måte at de oppfyller de krav som settes til arbeidsplass og 

arbeidsmiljø iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Lokalene trenger også lydisolering med tanke på 

ivaretakelse av taushetsplikten til ledere og ansatte. 

 

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi innføres løpende i alle tjenesteområder som virkemiddel for å nå mål om bærekraftig 

drift, treffsikre tjenestetilbud og mer forebygging. Handlingsplan for innføring av velferdsteknologi 

rulleres med nye tiltak i 2021, behandles som egen sak og vil gjelde ut økonomiplanperioden. 
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11 TEKNISK 

Programområdet består av fire virksomheter; Plan, byggesak og 
landbruk, Eiendom og samferdsel, Vann, avløp og renovasjon, og 
Service og renhold. 
 

 

Brutto utgifter i % av kommunens totale brutto utgifter 

 

 
Figur 15 

 

Investeringer 

 

 
Figur 16 
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Programområdet har i hovedsak to hovedpilarer i sin virksomhet; forvaltningsoppgaver og 

driftsoppgaver. 

Når det gjelder forvaltningsoppgavene er ressursene stort sett på plass, med unntak av klima- og 

miljøfeltet, som mangler ressurser. Arbeidet med digital byggesaksforvaltning i settes i verk i løpet av 

2021. Dette vil forenkle søknadsprosessene både for brukerne og kommunen selv. Dette vil også gi 

søkerne en god innsikt i status og framdrift i sakene. 

 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for den nye kommunen er i gang gjennom utarbeidelse av 

planstrategi og planprogram. I tråd med planlovens bestemmelser skal både kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel behandles av kommunestyret i inneværende valgperiode. Det skal utarbeides 

en byarealstrategi for Holmestrand sentrum. Arbeidet er startet opp, og sluttproduktet vil inngå i 

kommuneplanen. 

 

Utfordringene på driftsområdet er meget knappe ressurser og manglende planer, spesielt innenfor 

vedlikehold av bygg, men dette gjelder også for kommunale veier. Det er nødvendig at kommunestyret 

er bevisst sin eierrolle og sørger for at kommunens realkapital forvaltes på en måte som ivaretar 

verdiene i et langsiktig perspektiv. 

 

Det er startet opp et arbeid som skal munne ut i en eierstrategi for Holmestrand kommunes 

formålsbygg. Denne vil videre danne grunnlaget for vedtak om framtidig vedlikeholdsnivå og hvilke 

bygningsarealer kommunen trenger framover. Dette må også ses i sammenheng med utredningen om 

framtidig skole- og barnehagestruktur, samt utviklingen av helse- og velferdsområdet. Det skal 

utarbeides en langsiktig vedlikeholdsplan for formålsbyggene, etter en forutgående vurdering og 

klassifisering av hvert enkelt bygg. 

 

Selvkost 

Ny forskrift om gebyrer for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og 

eierseksjonering for Holmestrand er i sluttfasen. Denne forskriften sikrer en riktig fordeling av 

kostnader mellom forvaltningsoppgavene og selvkostområdet. 

 

Generelt er budsjettering av selvkost for både byggesak og reguleringsplaner, alltid forbundet med noe 

risiko, da mengden søknader varierer fra år til år. Gebyrinntektene tas derfor ned fra 2021 for å 

harmonere med reell aktivitet. 

 

Selvkostområdet for vann- og avløp har også variert. Det er et mål å få godt samsvar mellom inntekter 

og kostnader, slik at området i mindre grad påvirker kommunens bunnlinje og at innbyggerne betaler 

mest mulig riktige gebyrer fra år til år. 
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DRIFTSBUDSJETT 

Driftsbudsjett med endringer (sammendrag) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 89 996 89 996 89 996 89 996 

Konsekvensjusteringer 538 438 -1 162 -1 162 

Konsekvensjustert ramme 90 534 90 434 88 834 88 834 

Driftskonsekvens av investeringer 50 100 100 100 

Innsparingstiltak kommunereform -3 502 -8 058 -8 199 -8 199 

Nye tiltak 8 051 9 310 10 223 10 502 

Politiske vedtak 0 0 0 0 

Ramme 2021-2024 95 133 91 786 90 958 91 237 

Tabell 23 

Tabellen over viser driftsbudsjett med endringer på sumnivå. Konsekvensjusteringer omfatter i 

hovedsak budsjettjusteringer med varig effekt, vedtatt i inneværende år, og tekniske justeringer 

(deflatorpåslag på både utgifter og inntekter), samt eventuelle utgifter og innsparinger vedtatt i 

tidligere økonomiplaner. 

Nye tiltak omfatter både budsjettering av utgifter som allerede er oppstått i inneværende år, og 

eventuelle varslede, nye utgifter i økonomiplanperioden. 

 

Tabellen nedenfor viser endringene helt ned på tiltaksnivå. 
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Driftsbudsjett med endringer (detaljer med tiltaksoversikt) 

Beløp i 1000 Økonomiplan 

  2021 2022 2023 2024 

Opprinnelig budsjett 89 996 89 996 89 996 89 996 

Sum Tekniske justeringer -1 202 -1 202 -1 202 -1 202 

Sum Budsjettendringer inneværende år 2 690 2 690 2 690 2 690 

Sum Endringer i tiltak sist vedtatte 
økonomiplan 

-950 -950 -2 450 -2 450 

Sum Tidligere vedtatt innsparing 
kommunereform 

0 -100 -200 -200 

Konsekvensjusteringer 538 438 -1 162 -1 162 

Konsekvensjustert ramme 90 534 90 434 88 834 88 834 

Driftskonsekvens av investeringer         

Andre tiltak 50 100 100 100 

Sum Driftskonsekvens av investeringer 50 100 100 100 

Innsparingstiltak kommunereform         

Areal- og energieffektivisering -1 100 -5 200 -5 200 -5 200 

Rammekutt teknisk -2 402 -2 858 -2 999 -2 999 

Sum Innsparingstiltak kommunereform -3 502 -8 058 -8 199 -8 199 

Nye tiltak         

Bil til bruk for renhold - Sone Sande 60 60 60 60 

Drift Hvitstein stadion 600 600 600 600 

Gebyrer plan, byggesak og landbruk 1 500 1 500 1 500 1 500 

Nye bygg - Økt bemanning. 176 590 1 589 2 177 

Nykartlegging 400 400 234 0 

Redusert tilskudd lag og foreninger/ husleie 
teknisk 

300 300 300 300 

Rehabilitering kommunale bygg 5 000 5 000 5 000 5 000 

Renholdsartikler og Papir. Kostnader ved 
økte arealer 

15 80 190 265 

Startpakker renhold - Nye bygg 0 180 150 0 

Voksenhabilitering - husleie nytt botilbud 0 600 600 600 

Sum Nye tiltak 8 051 9 310 10 223 10 502 

Politiske vedtak     
Grønn omstilling – klima og miljø – 

spesialrådgiver 
800 800 800 800 

Redusert plankapasitet -800 -800 -800 -800 

Sum Politiske vedtak 0 0 0 0 

Nye tiltak og realendringer 4 599 1 352 2 124 2 403 

Ramme 2021-2024 95 133 91 786 90 958 91 237 

Tabell 24 

For detaljer og omtale av det enkelte tiltak, vises det til web-versjonen av 

handlingsprogrammet, som du finner her. 

 

SAMMENDRAG BUDSJETT 

Teknisk programområde har, i likhet med andre områder, et stramt driftsbudsjett for 2021.  

 

Det er lagt inn forventet areal- og energieffektivisering på 1,1 mill. kroner i 2021 og vil øke til 5,2 mill. 

kroner senere i perioden. Dette krever at kommunestyret gjør vedtak som effektiviserer arealbruken i 

formålsbygg betydelig i inneværende periode. 

 

https://pub.framsikt.net/2021/nyeholmestrand/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/
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Renholdskostnadene vil også øke en del i perioden, dersom det ikke blir gjennomført noen 

arealeffektivisering.  

 

Som følge av den krevende økonomiske situasjonen er det i budsjettet foreslått at all kantinedrift i 

kommunen opphører fra 2021. 

 

Det er lagt inn en ramme på 5 mill. kroner til vedlikehold av kommunale bygg.  

Dette gir rom for å planlegge et visst vedlikehold årlig, samt å kunne løse vedlikeholdsproblemer som 

oppstår underveis, uten at en skade eller en nødvendig utbedring utvikler seg enda mer før den blir 

utbedret. 

 

INVESTERINGSBUDSJETT 

Beløp i 1000 Økonomiplan Sum 

Investeringsprosjekter 2021 2022 2023 2024 2021-24 

Teknisk           

Digitalisering byggesaksarkiv 1 700 0 0 0 1 700 

ENØK tiltak kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Forsterking / fastdekke grusveier  1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Offentlig pålegg - brann og 
miljørettet helsevern 

1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Rehabilitering nærmiljøanlegg 500 500 500 500 2 000 

Trafikksikkerhet 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 

Vann og avløp 70 400 70 400 70 400 70 400 281 600 

Sum Teknisk 78 100 76 400 76 400 76 400 307 300 

Tabell 25 

Omtale av prosjekter er identisk med det som ligger under samlede investeringer på slutten av kapittel 

5. 

 

ENØK tiltak kommunale bygg 

Til oppfølging av ENØK-tiltak føres et årlig anslagsbeløp på 1 mill. kroner. 

 

Forsterking / fastdekke grusveier  

Det settes av 1 mill. kroner til forsterking/fastdekke på kommunale grusveier. 

 

Offentlig pålegg - brann og miljørettet helsevern 

Det føres opp en årlig anslagsbevilgning til overvannshåndtering knyttet til kommunale bygg og veier. I 

de senere årene har ekstremnedbør forårsaket store skader. Dette værskiftet ser ut til å fortsette. For å 

forebygge skader i etablerte områder må det iverksettes tiltak. Normalt skjer dette i tilknytning til VA-

anlegg uten at VA skal dekke alle kostnader. For nye anlegg gis det pålegg til utbyggere om 

overvannstiltak. 
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Handlingsprogram 2021-2024 | Holmestrand kommune 

 

Side 75 av 90 
 

Rehabilitering nærmiljøanlegg 

Lekeapparater i barnehager, skoler og andre kommunale lekeplasser må jevnlig byttes pga at de ikke 

lenger fyller kvalitetskrav eller er i dårlig forfatning. Det er avsatt 0,5 mill. kroner årlig til å bytte ut 

apparater. 

 

Trafikksikkerhet 

Holmestrand kommune arbeider for å bli en trafikksikker kommune, som Sande var tidligere. 

Trafikksikkerhetsplanene i de tidligere kommunene sammenstilles for 2021 og vil bli fullstendig 

revidert i løpet av året. Det fylkeskommunale trafikksikkerhetsutvalget delfinansierer vår vedtatte plan 

med ca. 50 %. Kommunens egenandel utgjør 2,5 mill. kroner årlig. 

 

 

  



 

 

Handlingsprogram 2021-2024 | Holmestrand kommune 

 

Side 76 av 90 
 

12 VEDLEGG – BUDSJETTRAMMER 

PER VIRKSOMHET 

STRATEGI OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Beløp i 1000 Oppr. budsjett Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Strategi og utvikling 34 300 26 677 25 027 25 027 25 027 

HR avdeling 25 770 25 162 14 712 13 884 13 884 

Økonomiavdeling 20 536 22 268 17 918 17 918 17 918 

IKT 23 231 24 004 24 504 25 004 25 004 

Fellestjenester 9 365 10 160 9 610 10 160 9 610 

NAV 65 516 63 258 63 258 63 258 63 258 

Kultur 30 812 27 548 27 048 27 048 27 048 

Stab strategi og samfunnsutvikling 4 826 4 456 4 053 4 053 4 053 

Sum 214 356 199 533 186 130 186 352 185 802 

 

OPPVEKST 

Beløp i 1000 Oppr. budsjett Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Barnehager felles 142 528 136 633 133 887 129 833 129 833 

Hof barnehage 6 638 6 779 6 785 6 817 6 817 

Eidsfoss barnehage 3 002 2 980 2 982 2 997 2 997 

Gausetangen barnehage 11 653 10 321 10 331 10 387 10 387 

Gullhaug barnehage 7 894 7 848 7 855 7 893 7 893 

Kleiverud barnehage 11 869 11 036 11 046 11 103 11 103 

Knutseskogen barnehage 9 197 9 075 9 083 9 127 9 127 

Haga barnehage 11 842 11 568 11 578 11 635 11 635 

Nordre Jarlsberg barnehage 13 396 12 484 12 495 12 560 12 560 

Skole felles 24 323 28 742 29 081 29 225 29 229 

Hof skole 36 498 32 662 32 689 32 847 32 847 

Botne skole 24 421 24 424 24 444 24 565 24 565 

Ekeberg skole 28 892 28 425 28 449 28 586 28 586 

Kleiverud skole 14 633 15 488 15 500 15 575 15 575 

Haga skole 28 268 26 782 26 805 26 939 26 939 

Selvik skole 17 540 15 662 15 676 15 754 15 754 

Galleberg skole 12 319 11 959 11 969 12 027 12 027 

Kjeldås skole 14 118 14 085 14 096 14 165 14 165 

Gjøklep ungdomsskole 33 907 32 831 32 859 33 021 33 021 

Sande ungdomsskole 34 858 34 445 34 474 34 644 34 644 

PP tjenester 10 550 10 298 10 307 10 358 10 358 

Barn, unge og familie 80 327 81 105 78 912 79 225 79 225 

Voksenopplæring 5 903 5 819 5 823 5 846 5 846 

Sum 584 576 571 452 567 124 565 127 565 127 
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HELSE OG VELFERD 

Beløp i 1000 Oppr. budsjett Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Helse og velferd felles 3 418 7 571 -1 722 -15 377 -18 367 
Holmestrand bo- og 
behandlingssenter 

52 845 53 639 53 139 53 139 54 639 

Hof bo- og behandlingsenter 26 446 26 564 26 364 26 364 26 364 

Sande bo- og behandlingssenter 69 322 76 551 76 551 76 551 76 701 

Hjemmebaserte tjenester 114 462 116 537 115 797 114 807 109 017 

Voksenhabilitering 104 952 114 948 112 363 112 363 113 563 

Folkehelse, forebygging og frivillighet 55 037 59 640 60 324 60 324 56 104 

Psykisk helse og forvaltning 58 264 63 590 61 290 59 490 59 640 

Sum 484 747 519 041 504 107 487 662 477 662 

 

TEKNISK 

Beløp i 1000 Oppr. budsjett Økonomiplan 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Teknisk felles 353 3 046 3 046 3 046 3 046 

Plan-, byggesak og landbruk 10 881 10 229 10 229 8 563 8 329 

Eiendom og samferdsel 91 646 91 714 87 808 87 667 87 667 

Renhold 27 580 29 083 29 642 30 621 31 134 

Vann avløp og renovasjon -40 464 -38 939 -38 939 -38 939 -38 939 

Sum 89 996 95 133 91 786 90 958 91 237 
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13 ÅRSVERK OG ANSATTE 
Oversiktene viser kun fast ansatte, som det er budsjettert for i 2021-budsjettet. Timeansatte 

mv. kommer i tillegg i noen virksomheter. 

 

Strategi og samfunnsutvikling  Årsverk  Ansatte 

Strategi og utvikling                   5  5 

HR avdeling1                 47  53 

Økonomiavdeling                 12  13 

IKT                   6  6 

Fellestjenester                   7  8 

NAV                 26  27 

Kultur                 29  50 

Stab strategi og samfunnsutvikling                   5  6  
             137               168  

 

Oppvekst  Årsverk  Ansatte 

Barnehager felles                 24  30 

Hof barnehage                 12  14 

Eidsfoss barnehage                   5  6 

Gausetangen barnehage                 21  23 

Gullhaug barnehage                 15  17 

Kleiverud barnehage                 22  24 

Knutseskogen barnehage                 17  18 

Haga barnehage                 23  27 

Nordre Jarlsberg barnehage                 25  26 

Skole felles                   1  1 

Hof skole                 49  60 

Botne skole                 40  48 

Ekeberg skole                 46  52 

Kleiverud skole                 24  25 

Haga skole                 45  56 

Selvik skole                 29  35 

Galleberg skole                 18  22 

Kjeldås skole                 21  25 

Gjøklep ungdomsskole                 44  50 

Sande ungdomsskole                 45  53 

PP tjenester                 12  13 

Barn, unge og familie                 76  91 

Voksenopplæring                 12  13  
             626               729  

 

  

                                                             
1 HR-avdelingen inkluderer også alle hovedtillitsvalgte og alle lærlinger i kommunen, i tillegg til 
dokumentsenteret. 
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Helse og velferd  Årsverk  Ansatte 

Helse og velferd felles                   2  2 

Holmestrand bo- og behandlingssenter                 72  124 

Hof bo- og behandlingsenter                 36  58 

Sande bo- og behandlingssenter                 92  155 

Hjemmebaserte tjenester              152  238 

Voksenhabilitering              142  202 

Folkehelse, forebygging og frivillighet                 36  55 

Psykisk helse og forvaltning                 63  88  
             595               922  

 

Teknisk  Årsverk  Ansatte 

Teknisk felles                   2  2 

Plan-, byggesak og landbruk                 28  30 

Eiendom og samferdsel                 39  41 

Renhold                 43  58 

Vann avløp og renovasjon                 20  22  
             132               153  
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14 VEDLEGG - 

FORSKRIFTSTABELLER 

§5-4 BEVILGNINGSOVERSIKTER - DRIFT (1A) 

Beløp i 1000 
Rev. budsj. 

2020 
Øk.plan  

2021 
Øk.plan  

2022 
Øk.plan  

2023 
Øk.plan  

2024 

Rammetilskudd -727 444 -696 613 -696 613 -696 613 -696 613 

Inntekts- og formuesskatt -677 312 -731 418 -731 418 -731 418 -731 418 

Eiendomsskatt 0 -16 606 -34 263 -52 532 -71 490 

Andre generelle driftsinntekter -38 811 -32 731 -32 731 -32 731 -32 731 

Sum generelle driftsinntekter -1 443 567 -1 477 368 -1 495 025 -1 513 294 -1 532 252 

            

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 355 111 1 367 251 1 333 062 1 312 514 1 311 243 

            

Avskrivinger 107 483 107 483 107 483 107 483 107 483 

            

Sum netto driftsutgifter 1 461 594 1 474 734 1 440 546 1 419 998 1 418 727 

Brutto driftsresultat 18 027 -2 633 -54 479 -93 296 -113 525 

            

Renteinntekter -11 903 -7 040 -7 040 -7 040 -7 040 

Utbytter -1 371 -108 -108 -108 -108 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -10 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Renteutgifter 37 766 49 434 54 207 58 291 61 378 

Avdrag på lån 78 625 90 710 98 764 105 118 109 102 

Netto finansutgifter 93 117 122 996 136 411 147 437 154 536 

            

Motpost avskrivninger -107 483 -107 483 -107 483 -107 483 -107 483 

            

Netto driftsresultat  3 661 10 880 -28 139 -56 518 -69 676 

            

Overføring til investering 0 0 30 000 27 000 0 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

1 167 -7 642 -4 443 -4 305 -3 089 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 936 -3 238 2 582 33 823 72 765 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

2 108 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-3 661 -10 880 28 139 56 518 69 676 

            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 
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§5-4 SUM BEVILGNINGER DRIFT, NETTO (1B) 

Beløp i 1000 
Rev. budsj. 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 

Strategi og samfunnsutvikling 216 154 199 533 186 130 186 352 185 802 

Oppvekst 596 563 571 452 567 124 565 124 565 127 

Helse og velferd 502 001 519 041 504 107 487 662 477 662 

Teknisk 94 492 95 133 91 786 90 958 91 237 

Felles inntekter og utgifter -53 889 -21 942 -18 442 -19 942 -10 942 

Felles skjema 1A -270 -270 -270 -270 -270 

Sum bevilgninger drift, netto 1 355 051 1 362 947 1 330 435 1 309 887 1 308 616 

            

Herav:           

Netto renteutgifter og –inntekter 3 4 3 3 3 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

1 167 -4 078 -2 400 -2 400 -2 400 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-230 -230 -230 -230 -230 

Korrigert sum bevilgninger drift, netto 1 354 111 1 367 251 1 333 062 1 312 514 1 311 243 
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§5-5 BEVILGNINGSOVERSIKTER - INVESTERING (2A) 

Beløp i 1000 
Rev. budsj. 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 

Investeringer i varige driftsmidler 250 212 394 792 285 400 303 900 88 400 

Tilskudd til andres investeringer 2 500 2 500 1 000 1 000 1 000 
Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

4 119 0 0 0 0 

Utlån av egne midler 70 000 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 326 831 397 292 286 400 304 900 89 400 

            

Kompensasjon for merverdiavgift -34 070 -64 878 -43 000 -46 700 -3 600 

Tilskudd fra andre 0 0 0 0 0 

Salg av varige driftsmidler -4 173 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -290 147 -311 614 -183 400 -201 200 -55 800 

Sum investeringsinntekter -328 390 -396 492 -256 400 -277 900 -89 400 

            

Videreutlån 0 70 000 70 000 70 000 70 000 

Bruk av lån til videreutlån 0 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 

Avdrag på lån til videreutlån 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videreutlån 0 0 0 0 0 

Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0 0 

            

Overføring fra drift 0 0 -30 000 -27 000 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne investeringsfond 

0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
ubundet investeringsfond 

0 -800 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

0 -800 -30 000 -27 000 0 

            

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket) 

            -1 559 0 0 0 0 
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2B BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERING 

Beløp i 1000             

  
Rev. budsjett 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 
Øk.plan Sum 2021-

2024 

Strategi og samfunnsutvikling 51 087 18 600 9 500 9 000 8 500 45 600 

Oppvekst 59 905 287 592 196 000 215 000 0 698 592 

Helse og velferd 6 800 10 500 3 500 3 500 3 500 21 000 

Teknisk 127 646 78 100 76 400 76 400 76 400 307 300 

Felles skjema 1A 4 774 0 0 0 0 0 

Sum 2B  250 212 394 792 285 400 303 900 88 400 1 072 492 

 
      

 

2. Tilskudd til andres investeringer   
   

 
      

Beløp i 1000       

 Rev. budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan Sum 2021-
2024 

Tilskudd kirken 2 500 2 500 1 000 1 000 1 000 5 500 

Tilskudd til andres investeringer  2 500 2 500 1 000 1 000 1 000 5 500 

 
      

 

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper   
   

 
      

Beløp i 1000       

 Rev. budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan Sum 2021-
2024 

Egenkapitaltilskudd KLP 4 119 0 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper  

4 119 0 0 0 0 0 

 
      

 

4. Utlån av egne midler    
   

 
      

Beløp i 1000       

 Rev. budsjett 
2020 

Øk.plan 
2021 

Øk.plan 
2022 

Øk.plan 
2023 

Øk.plan 
2024 

Øk.plan Sum 2021-
2024 

Startlån 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 

Utlån av egne midler 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 
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§5-6 ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT (3) 

Beløp i 1000 
Rev. budsj. 

2020 
Øk.plan 

2021 
Øk.plan 

2022 
Øk.plan 

2023 
Øk.plan 

2024 

Rammetilskudd -727 444 -696 613 -696 613 -696 613 -696 613 

Inntekts- og formuesskatt -677 312 -731 418 -731 418 -731 418 -731 418 

Eiendomsskatt 0 -16 606 -34 263 -52 532 -71 490 

Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -38 811 -34 984 -32 731 -32 731 -32 731 

Overføringer og tilskudd fra andre -171 707 -162 125 -155 964 -155 964 -155 964 

Brukerbetalinger -64 416 -68 179 -70 055 -70 055 -70 055 

Salgs- og leieinntekter -190 901 -180 531 -166 607 -166 607 -166 607 

Sum driftsinntekter -1 870 590 -1 890 455 -1 887 650 -1 905 919 -1 924 877 

            

Lønnsutgifter 881 452 892 492 871 111 866 832 866 770 

Sosiale utgifter 243 168 249 468 245 548 244 048 253 048 

Kjøp av varer og tjenester 570 467 558 547 529 796 515 027 504 818 

Overføringer og tilskudd til andre 86 046 79 831 79 233 79 233 79 233 

Avskrivninger 107 483 107 483 107 483 107 483 107 483 

Sum driftsutgifter 1 888 617 1 887 822 1 833 171 1 812 623 1 811 352 

            

Brutto driftsresultat 18 027 -2 633 -54 479 -93 296 -113 525 

            

Renteinntekter -11 903 -7 040 -7 040 -7 040 -7 040 

Utbytter -1 371 -108 -108 -108 -108 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -10 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 

Renteutgifter 37 766 49 434 54 207 58 291 61 378 

Avdrag på lån 78 625 90 710 98 764 105 118 109 102 

Netto finansutgifter 93 117 120 996 133 823 144 261 151 332 

            

Motpost avskrivninger -107 483 -107 483 -107 483 -107 483 -107 483 

            

Netto driftsresultat 3 661 10 880 -28 139 -56 518 -69 676 

            

Disponering eller dekning av netto driftsresultat           

Overføring til investering 0 0 30 000 27 000 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

1 167 -7 642 -4 443 -4 305 -3 089 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 936 -3 238 2 582 33 823 72 765 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-3 661 -10 880 28 139 56 518 69 676 

            

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 
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15 VEDLEGG – KONSEKVENSER AV 

INNSPARING KIRKEN 
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16 VEDLEGG - SPILLEMIDLER 
Anleggstype Kostnad Finansiering Finansiering Spillemidler Idrettsrådets   

  inkl. mva Kommune Annen   Prioritering   

Nærmiljøanlegg             

Rehab. Hoppbakke - Hof Skole & kultursenter - Hof IL 109 400     54 000 1 Ny søknad 

Petanquebane - Hvitstein Stadion - Holmestrand kommune 64 950 32 950   32 000 2 Ny søknad 

              

Ordinære anlegg             

Kunstisbane - ishockey 30 x 60 - Hvitstein Stadion - Holmestrand 
kommune 8 250 000 6 250 000   2 000 000 1 

Fornyet 
2.gang 

Kunstgressbane 11' er - Hvitstein Stadion - Holmestrand kommune 7 875 000 5 175 000   2 700 000 2 
Fornyet 
2.gang 

Rehab. Lysanlegg - Høgås Alpinbakke - Botne Skiklubb 735 000     245 000 3 Ny søknad 

Rehab. Skitrekk/heis - Høgås Alpinbakke - Botne Skiklubb 1 966 700     656 000 4 Ny søknad 

Rehab. Garderobebygg - Gullhaug IP - Gullhaug IL 1 388 000     463 000 5 Ny søknad 

Lager isbane - Hvitstein Stadion - Holmestrand kommune/HBSK 678 750     226 250 6 Ny søknad 

Garasjebygg isbane - Hvitstein Stadion - Holmestrand kommune 1 862 500 1 239 500   621 000 7 Ny søknad 

Tiltak på feltskytebane - Skarsløkka standplasshus - Sande skytterlag 370 625     124 000 8 Ny søknad 

Skatepark betong - Gjøklep ungdomsskole - Holmestrand kommune* 6 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 9 Ny søknad 

Aktivitetssal - Kleiverud Skole - Holmestrand kommune 
13 654 

400 12 954 400   700 000 10 Ny søknad 

              

Kulturbygg             

Hof Bibliotek - Hof Flerbrukshus - Holmestrand kommune 
29 750 

000 27 750 000   2 000 000 1 Ny søknad 

Kultursal - Kleiverud skole - Holmestrand kommune 712 900 475 300   237 600 2 Ny søknad 

Total 
73 418 

225 56 877 150 1 000 000 12 058 850     

       

       
*Skateparken har fått tildelt 1 000 000 fra Sparebankstiftelsen DNB.       
Planlegges å finne flere midler gjennom        
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17 OVERSIKT EKSTERNE VEDLEGG 
 

Gebyrer, satser og brukerbetalinger 2021 

Dokumentet omfatter alle priser og gebyrer for 2021. De fleste prisene har virkningstidspunkt 1.1.2021. 

Satsene for SFO og kulturskole følger skoleåret og har virkningstidspunkt 1.8.2021. 

 

Helhetlig innsatstrapp helse i Holmestrand 

Dokumentet omtaler helhetlig innsatstrapp. Holmestrand kommune har potensial for utvikling av et 

tjenestetilbud som treffer innbyggernes behov bedre enn i dag, og ivaretar en varslet økt etterspørsel 

etter helse- og omsorgstjenester med dagens ressursinnsats. Potensialet skal utløses med innføring av 

strategien «Helhetlig innsatstrapp» fra 2021. Helhetlig innsatstrapp vil sikre en stegvis endring mot 

mer ressursorienterte helse- og omsorgstjenester, som igjen vil møte dagens innsparingskrav og 

forhindre økt budsjettbehov. Helhetlig innsatstrapp i Holmestrand kommune skal bidra til 

aldersvennlige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, parallelt med at behovet for tjenester 

utsettes med tverrsektoriell forebyggende innsats. 

 

Alternativt budsjett, modell 1 (ingen eiendomsskatt) 

Kommunedirektøren skisserte i temamøtene med folkevalgte høsten 2021, tre mulige budsjett 

for neste økonomiplanperiode: 

 

1. Ingen eiendomsskatt, det legges inn kun basisinvesteringer, og saldering av budsjettet 

gjøres utelukkende ved kutt i drift. 

 

2. Det legges inn basisinvesteringer, i tillegg til sentrumsskolene i Sande, Kleiverud skole 

og formålsbygg på Gullhaug. Dette alternativet forutsetter eiendomsskatt, og at øvrig 

saldering av budsjettet gjøres ved kutt i drift. Dette er kommunedirektørens forslag til 

budsjett i neste økonomiplanperiode. 

 

3. Alle vedtatte investeringer gjennomføres som planlagt. Dette alternativet forutsetter 

eiendomsskatt, og øvrig saldering gjøres ved kutt i drift. 

 

På bakgrunn av dette omtales de to alternative budsjettene som alternativ 1 og alternativ 3. 

 

Vedleggene har mange tabeller, og viser endring i forhold til kommunedirektørens forslag, og 

hvilke effekter dette har på de ulike postene i budsjettet. 

 

Alternativt budsjett, modell 3 (alle vedtatte investeringer gjennomføres) 

Se omtale i forrige punkt om alternativ 1. 

Mål og indikatorer 

Mål og indikatorer er hentet fra Framsikt. Det er noe varierende kvalitet på disse målene, og 

det er et pågående arbeid å forbedre disse. Det vil også komme en større rullering av målene, 
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når kommuneplanen blir vedtatt neste år. 

 

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger (drift og investering) 

Kommunestyret har bedt om at det skal informeres om tiltak og behov som 

kommunedirektøren ikke har funnet plass til i budsjettet. I dette vedlegget vises disse 

tiltakene. Det er inndelt i tre forhold: 

 

1. Ønskede tiltak: Dette er utgifter knyttet til tjenester som ikke er med i 

kommunedirektørens budsjettforslag. Benevningen er noe upresis, da det ofte er reelle 

behov det er snakk om, mer en «ønsket». 

2. Ytterligere innsparinger: Noen steder referert til som «rødlista». Dette er 

innsparingsforslag som det kan plukkes fra, dersom det ved budsjettbehandlingen er 

ønske om å bytte ut kuttforslag, eller det legges inn nye utgifter som man må finne 

inndekning for. 

3. Ønskede investeringer: Dette er hovedsakelig tidligere vedtatte investeringer som 

kommunedirektøren har tatt ut fra sitt budsjettforslag, i tillegg til noen nye prosjekter. 

 

Alle investeringer som tidligere var innarbeidet i vedtatt økonomiplan er merket med 

alternativ 3 i parentes. I tillegg ligger det enkelte nye prosjekter merket med alternativ 

3. Prosjekter som ikke er merket med alternativ 3 er altså helt nye prosjekter som 

virksomhetsledere har spilt inn i forbindelse med økonomiplanprosessen for 2021-

2024. 

 

Kostra nøkkeltall 

Det er laget en oversikt med noen kostra nøkkeltall. Historiske tall er en vektet sammenstilling 

av de tidligere kommunenes resultater. 
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