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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 1.MARS 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.mars 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 1.mars 2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Hof 
 
Dato: 01.03.2016 kl. 18:30 
Sted: Kommunehuset kl.18.30 
Arkivsak: 15/00007 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder 

Jan Tymczuk, nestleder 
Mildrid Sjue, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/16 
15/00044-
21 

Godkjenning av protokoller fra møter 24.11.2015 og 
07.12.2015 

2 

2/16 
15/00126-
15 

Regnskapsrevisjon 2015 -rapportering løpende revisjon 2 

3/16 15/00127-6 Bestilling av overordnet analyse/plan for selskapskontroll 3 

4/16 15/00128-1 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Hof 4 

5/16 15/00122-7 Referater 4 

6/16 15/00122-8 Eventuelt 5 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1830. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Leder varslet at han ville ta opp en sak under eventuelt. 
 
 
 
 
Saker til behandling 

1/16 Godkjenning av protokoller fra møter 24.11.2015 og 07.12.2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 1/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra møter i kontrollutvalget 24.11.2015 og 07.12.2015 vedtas. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoller fra møter i kontrollutvalget 24.11.2015 og 07.12.2015 vedtas. 
 
 
 
 
 

2/16 Regnskapsrevisjon 2015 -rapportering løpende revisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 2/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende 
regnskapsrevisjon 2015 til orientering. 
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Møtebehandling 
Revisor delte ut en presentasjon med hovedpunkter fra rapporten om løpende 
revisjon av regnskapet for 2015. Presentasjonen ble gjennomgått og spørsmål ble 
besvart. I tillegg redegjorde revisor for enhetskontrollen av Nord-Jarlsberg 
kulturskole. Denne vil komme til behandling på neste møte i kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport om oppsummering av den løpende 
regnskapsrevisjon 2015 til orientering.  
Kontrollutvalget er gjort kjent med at kommunens økonomireglement ikke er 
oppdatert i forhold til det nye regnskapssystemet og ber om en tilbakemelding fra 
administrasjonen på når det vil være gjort. 
 
 
 
 
 

3/16 Bestilling av overordnet analyse/plan for selskapskontroll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 3/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til 
plan for selskapskontroll for 2016-2017 fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen 
framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 10.mai 2016. Utgiften dekkes av 
vedtatt budsjettramme for tilsyn og kontroll i Hof kommune 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren orienterte kort om bakgrunnen for saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille overordnet analyse for selskapskontroll og forslag til 
plan for selskapskontroll for 2016-2017 fra Vestfold kommunerevisjon. Analysen 
framlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 10.mai 2016. Utgiften dekkes av 
vedtatt budsjettramme for tilsyn og kontroll i Hof kommune 2016. 
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4/16 Årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Hof 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 4/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Forslag til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Hof vedtas. 
 
Årsrapporten oversendes til kommunestyret. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Forslag til årsrapport 2015 for kontrollutvalget i Hof vedtas. 
 
Årsrapporten oversendes til kommunestyret. 
 
 
 
 
 
 

5/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 5/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referater ble framlagt: 
 
1. Årsrapport skatteregnskapet 2015 - Hof 
2. Protokoll fra styremøte i VIKS 13.januar 2016 
3. Forvaltningsrevisjonsrapport byggesak Holmestrand 
4. Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern Re 
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Referatsakene ble gjennomgått. Revisor redegjorde spesielt for hovedpunktene i de 
to forvaltningsrapportene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

6/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 01.03.2016 6/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om sin interpellasjon i kommunestyret om kunstgressbanen og om 
ordførerens svar på denne. 
Saken ble drøftet 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om status i saken på neste 
møte 10.mai 2016. 
 
 
 
Møtet slutt kl.2030. 
 
Revetal 2.mars 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
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UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2015 

 

Forslag til uttalelse: 
Kontrollutvalget har i møte 10.mai 2016 behandlet Hof kommunens årsregnskap 
2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, rådmannens 
årsberetning 2015, revisjonsberetningen datert 15.april 2016, samt revisors 
oppsummering av revisjonen 2015. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon i møtet. 
 
INNLEDNING. 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsberetningen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
Årsberetningen er lettlest og inneholder god informasjon om kommunens  
tjenesteområder, status for Kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del 
økonomiske nøkkeltall. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN. 
 
Driftsregnskapet 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet for 2015 viser kr. 164,8 millioner til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1,9 millioner. 
 
Regnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på kr. 2,7 millioner. Det er 
en klar forbedring fra 2014 hvor det var et negativt netto driftsresultat på kr. 6,1 
millioner.  
 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For 2015 er dette 
tallet 1,1%, og dermed noe under den anbefalte normen. Det er imidlertid vesentlig 
bedre enn det tilsvarende tallet for 2014 som var på minus 3,0%. Kontrollutvalget 
konstaterer at økonomien i Hof fortsatt er stram, og peker på behovet for å styre mot 
et netto driftsresultat i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 
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Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr.0. Totalt er det i 2015 investert 
for kr.7,5 millioner, mot kr.15,0 millioner i regulert budsjett. Kontrollutvalget vil, i likhet 
med tidligere års uttalelser, tilrå at investeringene legges på et minimum for å bedre 
den økonomiske handlefriheten. 
 
TIL BALANSEN 
 
Langsiktig gjeld 
Kommunen har hatt store investeringer på 2000-tallet. Disse har vært finansiert av 
fondsmidler og lånemidler. Kontrollutvalget har merket seg at den langsiktige 
lånegjelden har økt med ca. kr. 13,8 millioner i 2015. Økningen fordeler seg med kr.  
5 millioner på opptak av lån og resten på økning i pensjonsforpliktelsene.  
 
Det er kun en mindre økning i premieavviket i 2015. 
 
Lånegjeld i Hof er lavere enn gjennomsnittet for landet, men kommunen blir sårbar 
for renteøkninger når driftsmarginen er så vidt liten. 
 
Likviditet 
Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2015. Likviditetsgrad 1 (forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld) bør være større enn 2, og for Hof var den på 2,0 i 
2015. 
 
Fond 
Kommunens disposisjonsfond viser en svak økning fra foregående år, men utgjør 
kun kr. 6,5 millioner ved utgangen av 2015. 
 
Til den interne kontrollen 
Kommunen har et nytt økonomisystem som gir administrasjonen et godt grunnlag for 
utførelse av økonomioppgavene. Revisor har gjennom sin løpende rapportering 
gjennom året ikke meldt om spesielle svikt i internkontrollen i 2015. Kontrollutvalget 
er fornøyd med at kommunen har hatt stort fokus i 2015 på innføringen av det nye 
internkontrollsystemet, herunder internkontroll innenfor de enkelte tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget viser for øvrig til en utfyllende omtale av internkontrollen i 
årsberetningen. 
 
 
Vedlegg:  
Årsregnskap 2015 
Årsmelding 2015 
Revisors beretning datert 15.april 2015. 
Revisors årsmelding – revisjon av årsregnskapet 2015 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 7 angir følgende: 
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Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal 
utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret 
eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget.  
Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før 
dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 
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Side 2 

 

 

 

Administrasjonens beretning for 2015 

 

Innholdsfortegnelse: 

 

1.  Til leseren! ...................................................................................................... 2 
2.  Politisk og administrativ organisering ............................................................ 3 
3.  Rådmannens kommentarer ............................................................................. 5 
4.  Kommuneplanens handlingsdel ...................................................................... 7 
5.  Hof som arbeidsgiver, internkontroll og etiske retningslinjer ...................... 11 

6.  Teknikk, kultur og utvikling ......................................................................... 18 
7.  Undervisning ................................................................................................ 24 
8.  Barnehager .................................................................................................... 26 

9.  NAV.............................................................................................................. 30 
10.  Helse og omsorg ........................................................................................... 35 
11.  Nord – Jarlsberg kulturskole ......................................................................... 41 

12.  Økonomi og HR............................................................................................ 44 
13.  Plan og byggesak, årsmelding fra Holmestrand 2015 .................................. 45 
14.  Økonomisk analyse 2015.............................................................................. 47 

15.  KOSTRA-tall 2015 ....................................................................................... 55 
16.  Kommunesammenslåing .............................................................................. 55 

17.  Interkommunale samarbeid og prosjekter .................................................... 56 
 

1.  Til leseren! 

 

Årsmeldingen for 2015 er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om hvordan fjoråret 

forløp i Hof kommune. Vi håper at meldingen er lesbar i den forstand at også de som til daglig ikke 

arbeider i kommunen, har utbytte av innholdet.  

 

Dersom du har kommentarer eller synspunkter til årsmeldingen, kan du sende dem til:  

 

Hof kommune, Sentraladministrasjonen, 3090 Hof.  

 

Du kan også gå inn på kommunens hjemmesider under www.hof.kommune.no hvor du også finner 

våre e-postadresser. 
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2.  Politisk og administrativ organisering 

 

Hof kommune er politisk ledet og organisert med kommunestyret som øverste politiske 

beslutningsorgan.  

 

De øvrige utvalg har avgjørelsesmyndighet i enkle saker, innenfor sine områder, og er ellers 

innstillende organer overfor kommunestyret.  

 

Formannskapets medlemmer, supplert med to arbeidstakerrepresentanter, utgjør 

administrasjonsutvalget. Figurene nedenfor viser kommunens politiske organisering. 
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Administrativ organisering Hof kommune 

 

 

 
 

Hof har inngått vertskommunesamarbeid innenfor flere områder. Nedenfor nevnes de mest sentrale 

områdene. Sektorlederne, NAV leder og rådgiver oppvekst har ansvar for å følge opp avtalene som er 

relevante for sine områder. 

 

Re er vertskommune: Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Skatteoppkreverkontor, Miljørettet helsevern, 

Barneverntjenesten og Landbrukskontor 

 

Holmestrand er vertskommune: Byggesaksbehandling, Arealplanlegging, GEO data, 

Kommuneplanlegging og Hjelpemiddelsentral 

 

Kongsberg er vertskommune: Brann og redning 

 

Hof er vertskommune: Nord-Jarlsberg kulturskole 
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3.  Rådmannens kommentarer 

 

Hof kommune har i løpet av de siste 10 - 15 årene foretatt en rekke investeringer i infrastruktur og 

viktige tjenestebygg som sammen med en kontinuerlig utvikling av et tjenestetilbud skal gi Hof 

kommunes innbyggere kvalitativt gode tjenester og bidra til at Hof kommune et godt sted å vokse opp, 

et godt sted å bli gammel og et godt sted å bo. Den økonomiske situasjonen i kommunen er nå 

vesentlig endret i forhold til hva enn den var tidligere. Mesteparten av egenkapitalen kommunen fikk 

fra salg av aksjer har blitt nyttet til infrastruktur og nybygg. Dette har vært en utvikling som har vært 

stadig sterkere de siste årene.  

 

Vi har hatt en sterk vekst i lønns- og pensjonsutgifter i kommunal sektor generelt og Hof er intet 

unntak. Dette sammen med mindre likviditet, høyere lånegjeld, sterkere press på tjenestene gir oss en 

mye strammere økonomisk situasjon enn tidligere. Veksten i frie inntekter for Hof kommune har de 

siste årene ikke vært nok til å dekke opp økningen på kostnadssiden. Vi antar at tilsvarende vil være 

tilfelle for 2016-2017.  

 

Sammenlignet med andre kommuner har Hof kommune et gjeldsnivå som burde være akseptabelt, 

men netto driftsresultat er for svakt og andelen disposisjonsfond er også for lav. 

Mål om bedret folkehelse og utligning av ulikheter i helse går igjen i alle kommuneplanens kapitler. 

Kommuneplanen bygger på forskning som peker på sammenhengen mellom utdanning, arbeid og  

helse. Helsesituasjonen for personer som ikke får seg utdanning, faller ut av, eller aldri kommer inn i, 

det ordinære arbeidslivet, er gjennomgående dårligere enn for personer som er i lønnet arbeid.  

 

Det har vært en fortsatt satsing innenfor eldreomsorgen i 2015 og barn og unges interesser har hatt et 

sterkt fokus gjennom det arbeidet som vi har gjort med videreføring og utvikling av 

helsesøstertjenestene, gode barnehager og kompetanseutvikling og satsing på tilpasset opplæring i 

skolen. Innenfor kultursektoren har satsingen på kulturskolen hatt et særlig fokus i året som har gått. 

 

Barn som utsettes for omsorgssvikt, står i fare for å få både fysiske og psykiske helseproblemer senere 

i livet. Kommuneplanen har et sterkt fokus på barn og unge og det understrekes behovet for å sette inn 

tiltak tidlig der det er nødvendig. 

 

Hof har barnehager og en skole med høy kvalitet. Det jobbes kontinuerlig med å forhindre at 

ungdommer kommer i en situasjon hvor frafall i videregående blir et resultat. Hof har klart å nå målet 

med minst en lærling pr 1000 innbyggere. Dette er et svært viktig tiltak for å sikre at unge får 

lærlingeplass.  

 

Hof kommune har sluttet seg til «God oppvekst» som er en handlingsplan for kommunene i Vestfold 

med målsetting om bedrer resultater i grunnleggende ferdigheter og redusert frafall i videregående 

opplæring. Hof viderefører det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Det ble jobbet med å utvikle 

ungdomstrinnet i tråd med statlige føringer «Strategi for ungdomstrinnet» hvor det er fokus på 

mestring, motivasjon og praktisk opplæring. 

 

Kulturskolen har som primærtjeneste å tilby undervisning til barn og unge i kunst- og kulturfag. Nye 

tiltak utarbeides ved behov innenfor tildelt ramme. Elevtallet i kulturskolen i 2015 for barn og unge fra 

Hof er 124. Dette utgjør 23% av elvene i kulturskolen totalt i 2015. Sammenlignet med Holmestrand 

og Re som har ca. 3 ganger så mange elever som Hof gir dette et klart signal på at Hof satser på 

kulturskolen. 

 

Hof har de siste årene økt ressursene til skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har undervisning og 

gruppetilbud til elever i risikogrupper og til alle elevene for å forebygge psykisk uhelse. 
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Det har blitt satset på psykisk helse og rusforebyggende tiltak i Hof. Tjenesten har vært bemannet med 

1,5 årsverk og i tillegg har det vært flere ansatte på prosjektmidler i 2015. Dette blir også videreført i 

2016. Det ble i 2015 åpnet et dagsenter for brukere av psykisk helse en dag i uken. Tjenesten 

verdsettes av brukere og en god utvikling av tilbudet fører til at flere benytter seg av det.  

 

Det har i 2015, som i en årrekke tidligere, blitt drevet aktivt forebyggende folkehelsearbeid innenfor 

samtlige sektorer i Hof kommune. Det har vært en partnerskapsavtale innenfor folkehelsearbeidet 

siden 2005. Svært mye av det som har vært gjort innenfor sektorene for oppvekst, sosial, kultur, helse 

og omsorg bærer sterkt preg av å ha vært forebyggende folkehelsearbeid direkte rettet mot brukere.  

 

For å kunne gi brukerne et godt tjenestetilbud er den aller viktigste innsatsfaktoren de ansatte som 

utfører tjenestene. Det er helt nødvendig at kommunen fokuserer på kompetanse og vedlikehold og 

utvikling av kompetanse i alle sektorer. Hof kommune som arbeidsgiver har ansvar for å sikre at 

tjenestene som produseres og myndighet som utøves gjøres innenfor lovverket. En viktig forutsetning 

for å kunne dra nytte av kompetansen i organisasjonen er et godt og inkluderende arbeidsmiljø.  

 

Vi jobber hele tiden med og både få ned sykefraværet og å gjøre arbeidsplassen helsefremmende.  

 

En utfordring i forhold til å gi et godt tjenestetilbud er å ha den riktige kompetansen i kommunen. Vi 

må være konkurransedyktige slik at vi klarer å holde på våre medarbeidere og ved ledige stillinger ha 

mulighet til å rekruttere medarbeidere med den kompetansen vi krever. 

 

Flere tjenesteområder har de siste årene gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, kommuner 

eller private. Det har blitt inngått vertskommuneavtaler innenfor teknisk sektor, landbruk og barnevern 

for å sikre tjenesteproduksjonen for kommunens innbyggere. Innen helse og omsorg kjøper 

kommunen tjenester fra ekstern tilbyder for å drifte et tiltak for ressurskrevende brukere.  

 

For å forbedre netto driftsresultat så må kostnadene ha fokus og holdes under kontroll og vi må sørge 

for å få inn de inntekter vi kan. Formuesbevaringsprinsippet går ut på at en kommunes tjenestenivå 

ikke skal opprettholdes eller økes ved å bygge ned formuen.  

 

 

 

Dato / Signering  

 

 

 

31.03.2016 / Jorid Sønju 
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4.  Kommuneplanens handlingsdel 

 

Kommuneplanens handlingsdel – oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel 
Handlingsplanen basert på Kommuneplanens samfunnsdel trekker fram en rekke tiltak som har 

budsjettmessige konsekvenser.  Kommuneplanens handlingsdel og arealdel skal bidra til å realisere 

målene i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen og arealdelen av kommuneplanen ble 

behandlet første gang i formannskapet i møte 8/4-2014 og deretter lagt ut på offentlig ettersyn. Endelig 

behandling sammen med behandling av kommuneplanen i februar 2015. 

 

Det må presiseres at det har vært svært lite handlingsrom i budsjettet til å iverksette nye tiltak. De 

tiltak som har blitt iverksatt har blitt tatt innenfor den enkelte sektors ramme. Andre tiltak som krever 

ekstra ressurser må utsettes til senere i økonomiplanperioden. Nedenfor følger konkrete tiltak som er 

oppsummert fra de ulike satsingsområdene.  

Klimaregnskap og vurdering av ytterligere samarbeid om miljø – 

Klima og miljøkonsekvenser skal være fullverdig og fullstendig utredet i alle planer der det er relevant 

i forkant av politisk behandling. Dette er innarbeidet i kommuneplanens utfyllende bestemmelser. 

Klimaregnskap skal etableres med basisår og rutiner for oppfølging. Dette ble i 2015 diskutert. Men 

først i 2016 har det blitt satt i gang et prosjekt hvor det søkes om støtte.  

 

Områder som vurderes utbygget ved fortetting, må utredes også i f.t. klimaendringer. Dette gjøres i 

fortløpende saksbehandling i f.t. reguleringsplaner og byggesaker. 

 

Klima og energiplan til Hof kommune 

Handlingsplanen til klima- og energiplanen i Hof kommune ble vedtatt i kommunestyret i desember 

2010. Organisasjonen jobber kontinuerlig innenfor mange av de områdene som planen skisserer. Noen 

av tiltakene er imidlertid knyttet til utbygging eller krever ekstra finansiering. Det har ikke blitt 

ferdigstilt tiltak i forhold til Veset når det gjelder energieffektivitsering i 2015. Det planlegges tiltak i 

2016. Boring av brønner for å gi ny energikilde til oppvarming av skolen mv ble gjennomført i 2015. 

Dette har bidratt til vesentlig mindre forbruk av fossilt brennstoff på skolen. 

Deltakelse i Biogassprosjektet – videre oppfølging 

Kommunens deltakelse i biogassprosjektet i regi av Vesar følges opp. Dette gjøres i fortløpende 

saksbehandling. Dette prosjektet er det viktigste prosjektet som Hof kommune har for å sikre et grønt 

skifte.  

Revisjon av sentrumsplan 

Arealer til offentlige formål – inklusiv sosiale møteplasser – og sikring av grønt struktur i og rundt der 

folk bor, gjøres i forbindelse med både kommuneplanen og ved revisjon av sentrumsplanen. Ta i bruk 

”helse i plan” og ”trygge nærmiljøer” i den kommunale planlegging. Sikre det nødvendige antall 

pendlerparkeringsplasser. Arbeidet med revisjon av sentrumsplanen ble utsatt i 2015 på grunn av 

ressurser. Naturlig at dette tas i det arbeidet som skal gjøres i forkant av «ny» kommune eller utsettes 

til etter etableringen. 

Kommunens VA-plan 

Planverk for VA sektoren oppdateres og justeres dersom behov. Administrative ressurser er nødvendig 

for å gjøre dette revisjonsarbeidet. Dette skal gjøres i kommunens VA-plan og følges opp i løpende 

saksbehandling. Arbeidet har pågått i 2015 og dette skal ferdigstilles i samarbeid med Holmestrand.  

Trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhetsplanen i Hof ble  rullert i 2014. Det skal utbedres konkrete fortau, kryss og 

krysningspunkter som ansees som farlig. Dette skal komme fram som tiltak i trafikksikkerhetsplanen. 
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Legge til rette for at alle barn skal/kan gå deler av skoleveien. Virkemiddel er å videreføre gang og 

sykkelveier og dette vil være en del av trafikksikkerhetsplanen. I 2015 ble gang og sykkelvei på 

Eidsfoss utsatt pga. tildeling fra fylkeskommune ble forsinket med ett år. Dette prosjektet igangsettes 

nå i 2016.  

 

Gang og sykkelsti på Eidsfoss følger et eget løp og det vil bli fremmet som egen sak over nyttår etter 

nødvendige avklaringer. 

Strategisk næringsplan 3K  

Strategisk næringsplan 3K knyttes til deltakelse i ”Byregionsprogram” – samhandling mellom 

by/tettsted og omland.  Det skal etableres en omforent plattform for næringsutviklingsstrategi i 3K. 

Arbeidet med Strategisk næringsplan for 3K ble utsatt i  2015. Det starter opp for fullt nå for «nye « 

Holmestrand.  

 

Utvide lokale næringsområder. Kommunen skal delta i en regional satsing for profilering av 

næringsområder i Vestfold. Dette ligger i Kommuneplanens arealdel. Det skal etableres gode rutiner 

for utveksling av informasjon mellom skoleverk, høyere utdanning, næringslivet og kommunen.  

Det er et forutsigbart og profesjonelt tilbud om etablererveiledning. Det gjøres gjennom at man i 

20115 har valgt å videreføre deltakelse i Startnettverket. Kommunen har ellers bidratt i 2015 på alle 

relevante og aktuelle arenaer der næringsutvikling foregår i Vestfold.  

Bidra til å etablere flere lærlingplasser 

Kommunen skal bidra til at det etableres flere lærlingplasser. Etablere møteplasser for kontakt skole – 

næringsliv - kommune – høyere utdanning. Et virkemiddel for dette er Strategisk næringsplan – 3K. 

Videre er allerede eksisterende møteplasser som næringsråd, næringsforeninger og andre relevante 

oppnevnte råd aktuelle. Hof kommune har oppfylt kravet om 3 lærlinger pr 1000 innbyggere i 2015. 

For 2016 legges det inn ytterligere en lærling. .Løpende aktivitet. 

Arbeidsgiverpolitikk – flere heltidsstillinger 

Etablere flere større og hele stillinger. Dette er viktig som et ledd i arbeidet med å rekruttere og 

beholde ansatte. Videre antas det at dette vil det bidra til å redusere sykefraværet. Et virkemiddel er å 

ha oppdaterte, profesjonelle og gode rutiner for kommunens arbeidsgiverpolitikk. Løpende aktivitet. 

Redusere frafallet og følge opp de som faller utenfor 

Arbeide med å redusere frafallet i videregående skole. Virkemiddel er å videreføre deltakelse i ”God 

oppvekst” og regional plan for helhetlig opplæringsløp. Løpende aktivitet. Kompetent 

rådgivningstjeneste – samarbeid skole og arbeidsliv, tilpassede tiltak som følger opp ungdom som ikke 

er i vanlig skole eller arbeid. Detter er et samarbeid med NAV og Vestfold fylkeskommune. Løpende 

aktivitet. 

Folkehelse –pågående prosjekter for fritidsaktiviteter for alle 

Kommunen skal sørge for et systematisk arbeid for bedret folkehelse gjennom det pågående arbeidet 

med drift i alle sektorer. Stimulere til økt fysisk aktivitet for alle aldre. Virkemiddel er oppdaterte 

folkehelseplaner.  Hof kommune har avsatt midler på et folkehelsefond og det tildeles midler til 

prosjekter i årlige behandlinger i utvalg for helse, kultur og oppvekst. Det ble tildelt midler til en rekke  

prosjekter i 2015. 

 

Tilstrekkelig uteområder for organisert og uorganisert aktivitet i kommunen. Universelt utformede 

bygg og uteområder er viktig. Samarbeid med private om turstier, lekeplasser og ball-løkker.  

 

Videreføring av pågående satsinger som ”Toppturer i Hof”. Det pågår et arbeid for å lage tur og 

trimløype ved Hof skole. Den er ikke prioritert i nåværende økonomiplan. Det er ønskelig å ha et 

aktivitetstilbud for alle – også barn med spesielle behov og barn fra alle samfunnslag.. 
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Virkemidler i forhold til å fritidsaktiviteter er Folkehelseplan, Kommuneplanens arealdel, 

Sentrumsplan, Kommunedelplan for kulturanlegg, ”Ungdommens kommunestyre”, ”Ung i Hof” og 

folkehelsefondet.  

 

Frisk i 3K har ikke blitt igangsatt i 2015. Dette arbeidet utsettes til ny kommune.  

Styrkede helsestasjoner og vurdere felles kommunepsykolog  

Forebygge/redusere psykiske lidelser i befolkningen generelt og blant barn og unge spesielt. Styrkede 

helsestasjoner er et viktig virkemiddel. Hof har dette som løpende aktivitet og har tidligere styrket 

helsesøstertjenesten.  

Vurdere felles kommunepsykolog. Dette har blitt utsatt til ny kommune.  

Foreldreveiledning fra fødsel og oppover  

Foreldreveiledning fra barnet er født og gjennom barnehage og skole. Spesielt med fokus på barn som 

ikke går i barnehage. Etablere og følge opp møteplasser for foreldre for erfaringsutveksling og 

utarbeidelse av retningslinjer for samarbeid skole hjem. Helsestasjonen er virkemiddel her. 

Hjemmebesøk etter fødsel. Helsesøster følger opp dette som en løpende ordning. Skolen har 

helsesøster til stede hver uke. Etablert en ordning med 50 % på Hof skole. Dette er en løpende 

aktivitet. 

Boligsosial handlingsplan – videre oppfølging 

Aktiv og målrettet boligsatsing. Bolig, arbeid og tverrfaglig oppfølging knyttet til rus og psykiatri. 

Boligsosial handlingsplan er et viktig virkemiddel. Istedenfor en rehabilitering av gammelt bygg, 

Vestbo som er en bemannet bolig med to brukere, ble det gjort en overføring til Boligbyggelagets 

bygg i Lindsethveien hvor kommunen hadde to ledige leiligheter i 2015. Fellesarealene som 

kommunen eier har nå også blitt tatt i bruk på en hensiktsmessig måte. Dette har vært meget vellykket 

og gir en større tilstedeværelse med personale som også gir trygghet for øvrige beboere i 

Boligbyggelagets leiligheter. Videre er det gamle bygget Vestbo pusset noe opp og leid ut til 

flyktninger i underetasjen og fire leiligheter i 1. etasje kan leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.  

Prosjekt velferdsteknologi og boligtilpasning - Hjemmerehabilitering   

Framtidsrettet og oppdatert bruk av ulike løsninger innenfor velferdsteknologi og boligtilpasning. 

Målgruppe er først og fremst friske eldre i forebyggende henseende. Løpende aktivitet innenfor 

sektoren. 

Demensplanen 

Aktivt forebyggende arbeid rettet mot demens. Dagsenter for demente ble etablert i 2015. 

Informasjon – Hof.kommune.no  

Oppdatert og relevant informasjon lett tilgjengelig. Øke graden av ”selvbetjening”. Virkemiddel er å 

videreutvikle kommunens hjemmesider. Administrasjonen har jobbet med å få løsningene knyttet til 

Visma økonomi og HR system og alle tilknyttede programmer gjort kjent for ansatte, gitt opplæring i 

bruken og gjort det enkelt tilgjengelig for ansatte i 2015.  Arbeidet med digitalisering i forhold til 

innbyggere må skje sammen med Holmestrand. Har vært mer aktivitet på kommunens facebookside 

fra høsten 2015. Administrasjonen har brukt dette mer, men endringen skyldes i særlig grad at ordfører 

har brukt mye ressurser på å formidle via denne kanalen. 

Felles legevakt 

Bidra til etablering av felles legevakt med tilleggstjenester for alle kommuner. Prosjektet ny legevakt 

ferdigstilles i 2017.  
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Grunnleggende ferdigheter og godt læringsmiljø 

Styrke grunnleggende ferdigheter – IKT, lesing, skriving og regning. Kompetanseutvikling og 

videreutdanning av personalet i barnehager og skole. Løpende aktivitet. Sikre alle barn i barnehage og 

skole en hverdag som preges av trivsel og læring. Alle barnehager/skoler har kunnskapsbaserte 

planer/rutiner som sikrer et systematisk arbeid for å sikre et godt læringsmiljø for alle. 

Kompetanseutvikling i klasseledelse. Løpende aktivitet. 

Individuelle planer og god integrering 

God oppfølging av funksjonshemmede barn i barnehage og skole. Individuelle planer og kompetente 

medarbeidere. Løpende aktivitet. 

 

God integrering av barn med innvandrerbakgrunn. Tiltak er kompetanseutvikling i barnehage og skole. 

Dette er en løpende aktivitet. Medio desember 2015 ble det etablert akuttmottak for flyktninger.  

Barneverntjeneste 

Sikre en oppdatert, habil og kompetent barneverntjeneste. Vertskommunesamarbeid med Re ble 

etablert i 2014 og fungerer tilfredsstillende.  

Bibliotekplan 

Videreutvikle biblioteket i egnede lokaler som sosial og kulturell møteplass – med aktuell formidling 

og teknologi. Virkemiddel er bibliotekplan. I 2015 kjøpte Hof kommune de lokalene som biblioteket i 

dag finnes i. Biblioteket har vært viktige inn i forhold til å være en  møteplass for flyktningene – dette 

kom på plass helt på slutten av 2015 og vi ser at nå i 2016 er denne arenaen viktig. 

Kunstgressbane i Hof 

Kunstgressbanen ved Hof skole startet opp høsten 2015 med gravearbeider. Prosjektet ventes 

ferdigstilt juni 2016.  

Kulturmiljø Eidsfoss  

Kulturmiljø Eidsfoss. Kommuneplanens arealdel er viktig og arbeidet med LUK prosjektet 2014/215. 

Vestfoldmuseene og museumsplan. Samarbeid med fellesutvalget og lokale aktører. Dette er et 

pågående arbeid og innenfor vedtatte budsjettrammer. I 2015 ble det gjort et omfattende arbeid for å få 

på plass et prosjekt knyttet til Eidsfoss og hvor målsettingen var å få Eidsfoss på statsbudsjettet. I 2015 

ble det lagt inn kr 1,5 mill kr øremerket Eidsfoss og Hof stiller med kr 400.000 til prosjektet. Oppstart 

i 2016.  

Vassås ødegård og kulturminneplan 

Kulturminneregistrering. Vurdere å utarbeide en kulturminneplan. Samarbeidspartnere er Hof 

historielag, Riksantikvaren, Kartverket. 

 

Vassås ødegård. Søke å få avsluttet forprosjekt og vurdere videre formidling og drift. Se på muligheter 

for å videreføre kunnskapsinnhenting mm. Ytterligere behov for ressurser i forhold til å utarbeide en 

kulturminneplan og eventuelt videreføre kunnskapsinnhenting på Vassås ødegård vil gi økonomiske 

konsekvenser. Det ble ikke funnet rom til dette prosjektet i budsjett 2015.  
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5.  Hof som arbeidsgiver, internkontroll og etiske retningslinjer 

 
Antall faste ansatte utgjør ca. 246. Når det gjelder fravær er dette beregnet med bakgrunn i alle 

stillinger faste og ikke faste.  

 

 

Sykefraværet: 

 

År   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Årsverk  205 187 187 185 185 182 170 177 176 

Fraværsprosent  7,7 % 8,0 % 7,9 %  7,9 % 7,5 % 8,8 % 9,2 % 7,8 % 7,7 % 

 

Hof kommune er IA-bedrift, og sykefraværsarbeidet er et område vi har stor fokus på. Hof kommunes 

ledergruppe har hovedansvaret for IA-arbeidet og jobber med dette i ledermøtene. 

 

Likestilling: 

Alle arbeidsgivere er pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og 

hindre diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Arbeidet skal være; 

 

 Aktivt – konkrete tiltak 

 Målrettet – definere mål og hvem som er ansvarlig 

 Planmessig – utarbeide og følge en strategi. 

 

Likestillingsloven §24. Arbeidsgivere skal redegjøre for 

a)    den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og 

b)    likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter 

§ 23  

 

I årsberetningen skal det rapporteres om planlagte og gjennomførte tiltak rettet mot kjønn, etnisitet og 

nedsatt funksjonsevne.  

 

Følgende 5 områder legges det fokus på: 

 

1. Kjønnsbalanse 

2. Likelønn 

3. Arbeidstid / stillingsstørrelse 

4. Personalpolitiske satsninger. 

5. Tiltak i forhold til kjønn 

6. Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne 
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1 Kjønnsbalanse 

Oversikten viser kjønnsfordeling, kvinner og menn.  

 

 
 

Totalt er det 85 % kvinner og 15 % menn ansatt i Hof kommune.  

 

Den prosentvise fordelingen mellom kvinner og menn, når det gjelder ledende stillinger er ca. 78 % 

kvinner og 22 % menn.   

 

 

 

 

Ansvarsområde Kvinner Menn Total % Kvinner % Menn

Årsverk 

kvinner

Årsverk 

menn

Årsverk 

sum

Rådmann/stab/støtte/ 7 1 8 88 % 13 % 6,00 0,70 6,70

IKT 0 2 2 0 % 100 % 0,00 1,40 1,40

Idrett, kultur og fr 0 1 1 0 % 100 % 0,35 0,50 0,85

Bibliotek 3 0 3 100 % 0 % 1,70 0,00 1,70

Teknisk felles 1 0 1 100 % 0 % 1,00 0,00 1,00

Byggesak og bolig 0 0 0 0 % 0 % 0,00 0,00 0,00

Drift, infrastruktur 0 6 6 0 % 100 % 0,35 5,50 5,85

Renhold 7 1 8 88 % 13 % 5,63 0,63 6,26

Renovasjon 0 0 0 0 % 0 % 0,10 0,00 0,10

Vei, vann og avløp 0 0 0 0 % 0 % 0,45 0,00 0,45

Brann og feiing 0 0 0 0 % 0 % 0,10 0,00 0,10

Hof skole 43 13 56 77 % 23 % 36,49 11,30 47,79

Sfo 6 0 6 100 % 0 % 4,30 0,00 4,30

Hof barnehage 12 0 12 100 % 0 % 11,10 0,00 11,10

Eidsfoss barnehage 5 0 5 100 % 0 % 3,70 0,00 3,70

NAV 4 1 5 80 % 20 % 3,00 0,80 3,80

Vestbo 12 4 16 75 % 25 % 7,27 2,31 9,58

Helse og omsorg 3 0 3 100 % 0 % 0,00 3,00 3,00

Veset fellestjeneste 4 0 4 100 % 0 % 2,64 0,00 2,64

Funksjonshemmede 1 0 1 100 % 0 % 0,44 0,00 0,44

Veset institusjon 40 1 41 98 % 2 % 24,99 0,20 25,19

Tjenester i fengsel 4 0 4 100 % 0 % 2,21 0,00 2,21

Tjenester i hjemmet 20 0 20 100 % 0 % 14,26 0,00 14,26

Tjenester i boliger 17 0 17 100 % 0 % 9,68 0,00 9,68

Helsestasjon 2 0 2 100 % 0 % 1,58 0,00 1,58

Fysio og ergoterapi 2 0 2 100 % 0 % 1,75 0,00 1,75

Dagsenter 1 1 2 50 % 50 % 1,28 0,75 2,03

Nord-Jarlsberg kultu 12 6 18 67 % 33 % 3,57 2,54 6,11

Økonomi hr 2 1 3 67 % 33 % 2,00 1,00 3,00

Samlet 208 38 246 85 % 15 % 145,94 30,63 176,57
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2 Likelønn 

 

Hof kommune likestiller kvinner og menn ved ansettelse, lønn/lønnsutvikling, opplæring, 

avansementsmuligheter og arbeidsopphør.  

 

Hof kommune har en lønnspolitikk som er uavhengig av stillingsinnehavers kjønn. Lønnspolitisk plan 

har en bestemmelse vedr. avlønning under avsnittet ”Vurderinger / kriterier for lønnsfastsettelse”: 

”Lik avlønning for kvinner og menn med samme eller likeverdig utdanning, kompetanse og ansvar.” 

  

Stillinger med krav om høyere utdannelse kan være vanskelig å få besatt. Det er i slike tilfeller behov 

for å vurdere markedets etterspørsel til disse stillingene for å skaffe kompetent personell. På denne 

bakgrunn kan det være ulik lønn mellom høyskolegrupper, men uavhengig av kjønn. I mange tilfeller 

kan det være vanskelig å få noen til å søke. 

 

 

3 Arbeidstid/ Stillingsstørrelser 

 

Det er hovedsakelig kvinner i deltidsstillingene i kommunen.  Det er viktig å skille mellom ønsket og 

uønsket deltid.  Uønsket deltid er kartlagt for en tid tilbake.  Mange har ønsket større stilling, men kun 

innen samme enhet, som kan være en utfordring for arbeidsgiver å få til.  

 

Hof kommune jobber aktivt med å redusere uønsket deltid. Dette arbeidet pågår kontinuerlig. 

 

4 Personalpolitiske satsninger 

 

Oppfølging av IA-avtalen. 

Som personalpolitisk satsing kan nevnes Hof kommunes reglement for ”Livsfasebasert 

personalpolitikk i Hof kommunes – retningslinjer». 

 

Reglementet viser i pkt. 2. avsnitt til bestemmelsene i lov- og avtaleverk om mulighet til å inngå 

individuelle avtaler etter behovsvurdering der det passer både arbeidstaker og arbeidsgiver. 

 

Oppfølging av sykemeldte 

Hof kommune jobber aktivt med oppfølging av sykemeldte i henhold til IA-avtalen. Arbeidet gjøres 

på den enkelte sektor av nærmeste leder. 

 

 

5 Tiltak i forhold til kjønn 

 

Ved rekruttering og annonser 

 

«Hof kommune legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten 

hensyn til alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. « 

 

Ved intervju 

Ved innkalling til stillingsintervju har ”Ansettelsesreglement for Hof kommune” i § 6 følgende 

bestemmelse vedrørende valg av kandidater som innkalles til intervju og underrepresentert kjønn.  

 

«Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det 

underrepresenterte kjønn tas inn til intervju når formelle krav til stillingen er oppfylt».  

 

Ved utvelgelse / ansettelse 

I Hof kommunes ansettelsesreglement er det tatt inn følgende passus under § 8 ”Innstilling”: 
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”Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner 

(teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). 

 

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når 

dette kjønn er underrepresentert.  Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, 

foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen.” 
 

 

6 Tiltak i forhold til etnisitet og nedsatt funksjonsevne 

 

Ved rekruttering 

Følgende momenter kan tas hensyn til ved annonsering – relatert til stilling.  

 Vektlegging av mangfold 

 Oppfordring av kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til: alder, kjønn, funksjonshemming, 

nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

 Søkere må ha nødvendige skriftlige og muntlige norskkunnskaper.  

Ved permisjon 

Som særskilt tiltak for å fremme likestilling i forhold til etnisitet har Hof kommune følgende 

bestemmelse i permisjonsreglementet: 

  

”For feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle etter norsk kalender:  

Inntil to dager pr. år med lønn.  Det forutsettes at dagene er offentlige fridager i  vedkommende 

hjemland. 

 

Ved funksjonshemming 

Hof kommune er IA - bedrift og har derved et særskilt ansvar for arbeidstakere med 

funksjonshemming. 

 

 

Rådmannens internkontroll 

Internkontroll har hatt sterkt fokus i 2015. Det ble i 2014 i anskaffet nytt internkontrollsystem fra 

Kvalitetslosen – nå Compilo. En enkel tilgang for alle ansatte til å kunne melde avvik og til å varsle er 

tilrettelagt gjennom blant annet at det er svært brukervennlig og at det kjøres med «single sign on».  

 

I systemet ligger dokumentarkivet. De ulike sektorene har som i det tidligere systemet ansvar for å 

legge inn sine rutiner, retningslinjer, prosedyrer mm. Ledelsen og fellestjenester legger inn de 

overordnede rutiner og retningslinjer. Det er i systemet slik at sektorene kan legge ut dokumenter som 

ansatte må lese og signere på at er lest og forstått. Det er mulig for ansatte å søke i arkivet, det kan 

lagres favoritter slik at dokumenter som er viktige for en sektor er lett tilgjengelig for de ansatte og det 

kan følges opp med avvik knyttet direkte til en rutine.  

 

Det jobbes med internkontroll knyttet til alle områdene som kommunen har ansvar for. Ledelsen har 

ansvar for at det utarbeides betryggende internkontroll innenfor sine respektive områder. Rådmannen 

har det overordnede ansvar for betryggende internkontroll.  

 

Tjenesteproduksjon 

Internkontroll av tjenesteproduksjonen jobbes det med innenfor hver enkelt sektor. Ledelsen i hver 

sektor har dette som hovedoppgave sammen med budsjettkontroll og ledelse. Det har vært stort fokus 

på denne delen i Hof kommune i hele 2015. Avvik og eventuelt varsling i forhold til 

tjenesteproduksjon gjøres i systemet. Kommunen har hatt internrevisjon på varslingsrutiner og det er 

gjort endringer og oppdateringer i tråd med de anbefalingene som framkom. 

 



Årsberetning 2015 – Hof kommune 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Side 15 

Sektorene har ulike metoder for å jobbe med internkontrollen i tillegg til det som er felles knyttet til 

HMS og avvikssystemet. Innenfor helse benyttes bla. uanmeldt kontroll, personalgrupper som møtes 

til jevnlig refleksjon knyttet til situasjoner som oppstår og daglig oppfølging fra ledelsen knyttet til 

stadig sikring på områder hvor det avdekkes svakheter og avvik.  

 

Helse, miljø og sikkerhet 

Det er månedlige oppfølging i rådmannens ledergruppemøter og i AMU-møter på saker knyttet til 

HMS.  

I forhold til arbeidet med Helse, miljø og sikkerhet har det vært mye fokus de siste årene. Mål for 

HMS arbeidet i Hof kommune: 

1. Sikre et arbeidsmiljø i kommunen som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon  

2. Sikre et arbeidsmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger  

3. Sikre et arbeidsmiljø med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 

teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet  

4. Sikre vern av det ytre miljø mot forurensing og en bedre håndtering av avfall  

5. Sikre forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester 

    
I tillegg til de overordnede HMS- målene som gjelder absolutt alle ansatte skal hver sektor og avdeling 

i sitt HMS arbeid fastsette sine egne mål for HMS.  

 

Internkontrollen innenfor HMS skal blant annet sikre at de ulike tiltakene blir gjennomført. 

Rådmannens oppsummering av internkontrollarbeidet legges også fram for AMU i de aktuelle møtene. 

De områdene det er fokusert på er: vernerunden som et verktøy, avviksrapportering i Compilo 

innenfor HMS, sykefraværsoppfølging og medarbeidersamtaler.  

 

Administrative møter i organisasjonen er viktige arenaer for å kunne utøve internkontroll. Det skal 

skrives innkalling og referat fra møter i rådmannens ledergruppe og møtene med de tillitsvalgte. 

Møtene i utvidet ledergruppe med alle virksomhetslederne har en annen funksjon og her vil det ikke 

skrivers referat.  

 

Omfang 

 Vernerunder skal gjennomføres hvert år innen utgangen av august måned. 

 Avviksrapportering HMS og øvrige områder foregår løpende og skal tas opp som tema i 

rådmannens ledermøte en gang hver måned. 

 Sykefraværsoppfølging foregår løpende og skal tas opp som tema i rådmannens ledermøte en 

gang hver måned.  

 Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i perioden april til juni. 

 

Ansvar  

Ansvar for internkontrollen ligger på rådmannen, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere. 

Rådmannen har ansvar for god nok internkontroll i egen organisasjon. I tillegg må alle i 

vernetjenesten, de tillitsvalgte og alle ansatte bidra i arbeidet og være positive støttespillere til at dette 

arbeidet med HMS og kontroll vil fungere. Alle må bruke Compilo til både å lese seg opp på 

dokumenter og til å melde avvik. 

 

Aktivitet 

Vernerunder 

Dokumenter: Opplegget for vernerunder med forundersøkelse, gjennomføring og oppfølging ligger i 

systemet - Compilo. 

Hyppighet: Vernerunder skal gjennomføres hvert år innen utgangen av august måned. 

Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 

Kontroll: 1) Handlingsplan fra hver virksomhet/verneområde legges fram for AMU i høstmøtet.  

2) Utsjekk at alt er fulgt opp i handlingsplanen tas på første AMU møte på våren. 
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Avviksrapportering innenfor HMS 

Dokumenter: HMS dokumenter ligger i systemet - Compilo. 

Hyppighet: Hver måned blir avviksrapportering tatt opp som tema i ledermøtet til rådmannen. Ser på 

mengde, områder hvor det er mye avvik osv. Her vil hver sektor ha ansvar for å sjekke ut og følge opp 

egne områder. 

 

Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 

Kontroll: 1) Oppsummering av avviksrapportering legges fram for AMU på vår og høst. Både 

statistikk og dokumentasjon av tiltak som er iverksatt på bakgrunn av avvik skal være skriftlig. 

   

 

Sykefraværsoppfølging 

Dokumenter: System og rutiner for oppfølging ligger i Kvalitetslosen. 

Hyppighet: Hver måned blir sykefraværsoppfølging tatt opp som tema i ledermøtet til rådmannen. Ser 

på mengde, områder hvor det er mye fravær osv. Her vil hver sektor ha ansvar for å følge opp. 

Ansvarlige: Sektorledere og virksomhetsledere der de er delegert det. 

Kontroll: Legges fram i ledermøtet, kontaktmøtet og deretter i AMU. 

 

Medarbeidersamtaler 

Ansvarlige:•Ordfører har medarbeidersamtaler med rådmann. 

•Rådmann har medarbeidersamtaler med sektorledere, rektor, økonomisjef, rådgiver oppvekst, styrer 

barnehagene, kulturskolerektor og NAV leder. 

•Medlemmer i rådmannens ledergruppe har medarbeidersamtaler med de som ligger direkte under dem 

og delegerer eventuelt videre til sine virksomhetsledere gjennomføring av medarbeidersamtaler med 

de ansatte. 

 

Tidspunkt: Gjennomføres fra april til mai/juni. 

Kontroll: Rapportere om avholdte medarbeidersamtaler til AMU på høsten. 

 

Administrative møter i organisasjonen 

Rådmannens ledermøter  

Hyppighet: Hver 14. dag på mandager. To ulike typer møter. Hver måned er det ett møte hvor det er 

fokus på regnskapsrapportering, internkontroll, avviksrapportering og kvalitetssikring, 

sykefraværsoppfølging og strategiske spørsmål knyttet til ulike saksfelt. I tillegg til disse møtene 

avholdes ledermøter for løpende saker de andre mandagene. 

 

Deltakere i samtlige ledermøter: 

Rådmann,  Økonomisjef, Sektorleder Helse, Sektorleder Teknikk, kultur og utvikling, Rektor Hof 

skole og Rådgiver oppvekst.    

 

I tillegg møter følgende fast på andre ledermøte i hver måned (med fokus på strategi, plan, 

rapportering, kvalitetssikring og internkontroll): 

•NAV leder, styrer for barnehagene i Hof og personalrådgiver. 

  

Faste saker på andre ledermøte i hver måned: 

•Økonomirapportering pr sektor - avvik med mer kommenteres 

•Sykefraværsrapportering pr sektor - her er det også et eget løp i regi av personal - fokus på området  

•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til HMS  

•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til Tjenesteproduksjon  

•Kvalitetssikring og internkontroll knyttet til Beredskap og krisehåndtering  

•Planverk og annet strategisk arbeid 

Kontroll: Innkalling og referat fra møtene legges i WEB SAK og på intranettet. 

 

Kontaktmøter med de tillitsvalgte 
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Hyppighet: Rådmannens ledergruppe møter alle de hovedtillitsvalgte månedlig. Rådgiver personal er 

referent. 

Kontroll: Innkalling og referat fra møtene legges i WEB sak og på intranettet. 

 

Utvidet ledermøte 

Her møter alle virksomhetsledere (alle som har personalansvar og/eller prosjektansvar av en viss 

størrelse) og rådgiver oppvekst og rådgiver personal. 

Hyppighet: Hver 6 uke ca. 

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 

Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte i sak 020/13.  

 

Kommunestyret har et overordnet ansvar for den kommunale virksomhet, og for utarbeidelse av etiske 

retningslinjer, tilsyn og kontroll. Hof kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, 

tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve dette 

prinsippet. Som forvaltere av innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte 

medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.  

Kommunens innbyggere har krav på å få en enhetlig behandling. Ledere på alle nivåer har et spesielt 

ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at ansatte er kjent med og etterlever kommunens etiske 

retningslinjer. Den enkelte ansatte og folkevalgte har selv et ansvar for å sette seg inn i og følge opp de 

etiske retningslinjene som gjelder i kommunen. Som hovedregel skal tjenestevei følges ved at ansatte 

informerer/søker råd hos nærmeste leder i saker som kan ha innvirkning på kommunens omdømme. 

Nærmeste leder rapporterer oppover i systemet.  

Hof kommunes ønsker videre å få til årlige drøftinger i virksomhetene om dette og rapportering på at 

de etiske retningslinjene er gjennomgått og at de er kjent i organisasjonen.  

Hof kommune har også eget reglement for varsling av kritikkverdige forhold.  
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6.  Teknikk, kultur og utvikling 

 
Beskrivelse av sektoren 

Dette ansvarsområdet består av tidligere stab, støtte, kultur og teknikk, landbruk og miljø. 

Ansvarsområdet inneholder også rammeoverføring til Kirkelig fellesråd. Sektoren består av totalt 36 

personer: Ordfører, Rådmann, Administrasjon 8 årsverk, Driftsavdeling (inkl. driftsleder) 6 årsverk, 

renhold (inkl. renholdsleder) 7,18 årsverk, Kultur (inkl. bibliotek) 3,9 årsverk, Hovedtillitsvalgt 0,7 

årsverk og IKT 1,4 årsverk (+ 1 lærling). 

 

Fellestjenestene har ansvar for kommunens felles sentralbord- og resepsjonstjeneste, felles post- og 

arkivtjeneste for hele kommunen, politisk sekretariat, hovedopptak til barnehagene, fakturering av 

barnehage, SFO og kulturskole, Storting/sametings- og kommune-/fylkestingsvalg, IKT og er en 

støttefunksjon for sektorene i forhold til personalarbeid.  

 

Sentralbord/resepsjon er kommunens ansikt utad og har i tillegg til å besvare telefoner ansvar for bl.a. 

utleie av kommunens bygninger og registrering/fordeling av post. Politisk sekretariat har ansvar for 

tilrettelegging av politiske møter og utbetaling av godtgjørelse til politikere. Ansvaret for 

gjennomføring av stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg ligger også her.  

Sektoren er også en støttefunksjon for barnehage og skole i forhold til hovedopptak til barnehagene og 

fakturering av barnehage, SFO og kulturskole. Et annet viktig ansvarsområde er støttefunksjonen 

innenfor personalarbeid. Herunder utarbeidelse av reglementer og ansvar for prosessen rundt en 

ansettelse i samarbeid med sektorene.  

 

IKT-avdelingen består av en ansvarlig i 100 % stilling, en medarbeider i 40 % stilling og en lærling i 

100%. Avdelingen sørger for datadriften i kommunen samt ”support”, telefoni, kopimaskiner og 

skrivere.  Flere IT-systemer, brukere og datamaskiner gir oss en utfordring på lisenssiden fremover 

samtidig som det blir økende kostnader med vedlikehold og utbytte av maskinvare. Imidlertid er IT et 

viktig hjelpemiddel for all saksbehandling og dokumentasjon og det er derfor viktig at man prioriterer 

dette området også framover. 

Tidligere teknikk, landbruk og miljø består av en administrasjon samt drifts- og renholdsavdeling. 

Saksbehandling innenfor områdene byggesak, plan og geodata ble 1. januar flyttet til Holmestrand 

kommune. Landbrukskontoret Hof/Holmestrand ble flyttet til Re 1. juli. Begge er 

vertskommunesamarbeid gjennom avtaler. Hovedarbeidsoppgaver innenfor administrasjonen er 

knyttet til vei, vann og avløp, kommunale avgifter, startlån, investeringsprosjekter, samarbeid med 

vertskommunene, forvaltning av kommunens boliger, bygg og anlegg, beredskap, brannvern, 

renovasjon, miljøsaker mv. 

Prosjektstilling for vannområde Eikeren var ansatt i Hof kommune i 50 % stilling fram til 01.07.14. 

Prosjektet ble forlenget til 31.12.2015 ved kjøp av konsulenttjenester. 

Driftsavdelingen har ansvaret for daglig drift av kommunale bygg, leiligheter, 3 renseanlegg, 

pumpestasjoner, vannforsyning og vedlikehold og drift av kommunale veger, grøntanlegg og 

offentlige toalett.  Renholdsavdelingen har ansvar for daglig renhold av alle kommunale bygg. De 

utfører også nødvendig vedlikehold innenfor renhold. Dette gjelder administrasjonsbygg, sykehjem, 

skole, barnehager og idrettshall.    
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Kulturtjenestene med kulturkontorets faglige og allmenne oppgaver sammen med bibliotekets 

virksomhet, er en egen avdeling innenfor sektoren. Fra 01.01.2016 er det inngått vertskommuneavtale 

med Holmestrand kommune innenfor kultur.  

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 

 

 
 

Kommentarer til avvik: 
Sektoren totalt sett har holdt seg innenfor rammen. Vi fikk noen uforutsette ting spesielt på drift som 

utgjør avviket der i 2015. Dette var bl.a. økte utgifter til fyringsolje, reparasjon av tak på Hof skole 

(ble regnskapsført i 2015), installasjon av varmepumpe på Veset og i helsehuset samt flytting av 

Vestbo til omsorgsboligene i Lindsetveien. 

 

 

Viktige gjøremål i 2015: 

Etablering av vertskommunesamarbeid innenfor VA (60% stilling) 

Det ble inngått vertskommuneavtale med Holmestrand kommune innenfor vann og avløp med 

virkning fra 17.06.2015. Fagområdene plan og GEO data ble overført til Holmestrand 

kommune 01.01.2014. Landbruk ble overført til Re kommune 01.07.2014. 

 

Det arbeides kontinuerlig med å opprette rutiner for samarbeid. «Nye» problemstillinger som 

man ikke tenkte over når alt var samlokalisert i Hof dukker opp jevnlig, men det oppleves 

som et godt samarbeid med begge vertskommunene og alle ønsker å finne gode løsninger til 

det beste for innbyggerne. 

 

Etablering av energibrønner ved Hof skole 

Kommunestyret i Hof vedtok 14.06.2014 avtale med Vestfold Vann vedr erstatning av vann 

fra hovedvannledningen som varmekilde med energibrønner på jordet nedenfor Hof kirke. 

Arbeidet startet høsten 2014. By-pass løsningen med bruk av varme fra vannet i 

hovedvannledningen til Vestfold vann ble avviklet ved nyttårstider. Pga bl.a. mye vann i 

grunnen ble prosjektet noe endret underveis og ferdigstillelse ble noe forsinket. 

Energibrønnene kom ordentlig i drift litt før jul i 2015. Dette har medført et større forbruk av 

fyringsolje enn budsjettert. 

 
Vike renseanlegg 

Anbud for prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg ble utført sommeren 2015. Prosjektering og 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

10 Teknikk, kultur, utvikling 32 118 178 31 833 378 31 833 378 100,89 -284 800

100 Rådmann/stab/støtte/personal 12 089 751 12 058 891 12 058 891 100,26 -30 860

110 IKT 2 559 431 3 332 133 3 332 133 76,81 772 702

120 Idrett, kultur og fritid 2 391 438 2 338 066 2 338 066 102,28 -53 372

125 Bibliotek 960 635 956 159 956 159 100,47 -4 476

130 Teknisk felles 927 219 949 239 1 154 239 97,68 22 020

135 Byggesak, geodata og plan 976 118 1 103 576 -922 010 88,45 127 458

140 Drift, infrastruktur og eiendom 9 156 537 7 798 415 9 185 001 117,42 -1 358 122

150 Renhold 0 0 0 0,00 0

160 Renovasjon 52 605 319 384 753 384 16,47 266 779

165 Vei, vann og avløp -71 057 -217 614 -217 614 32,65 -146 557

170 Brann og feiing 2 237 770 2 389 770 2 389 770 93,64 152 000

180 Landbruk 837 731 805 359 805 359 104,02 -32 372
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anbudsprosess ifht nytt ventilasjonsanlegg foregikk på høsten. Det kom inn to tilbud på arbeidet og 

kontrakt inngås i 2016 med forventet ferdigstillelse før sommeren i 2016. 

 

Kunstgressbane 

Kunstgressbane ble utlyst som to ulike anbud våren 2015. Ett omhandlet grunnarbeid og legging av 

kunstgress, mens det andre omhandlet lysanlegg. Kommunen mottok 6 tilbud på grunnarbeid/ 

kunstgress og 5 tilbud på lysanlegg. Etter forhandlinger ble Bane og Entreprenørservice valgt på 

grunnarbeid/kunstgress og Skagerak elektro på lysanlegget. I prosessen har kommunen innhentet 

kompetanse fra NFF, konsulentfirma med god kompetanse på kunstgress, elektrokompetanse og 

advokatbistand innenfor innkjøp. Banen forventes ferdigstilt innen 30.06.2016. 

 

Vestbo 

Vestbo ble flyttet inn i nye lokaler i Lindsetveien høsten 2015. Totalt kom flyttingen på ca kr 320.000. 

Dette var midler som det ikke var budsjettert med og som utgjør deler av avviket innenfor drift. 

 

Startlån 

Kommunen mottar mellom 10 og 15 søknader pr år. I 2015 er to lån innvilget. Det ene ble utbetalt i 

2015, mens det andre ble utbetalt i 2016. 

 

Avhending av eiendom 

Leiligheten i Fiolveien, som ble vedtatt solgt i 2014, ble solgt våren 2015. 

 

Kulturkontoret.     

 

Treffsted for ungdom.  

Tilbudet gis hver annen tirsdag for mellomtrinnet og hver annen fredag for ungdomstrinnet, og begge 

dager har meget godt besøk. Det er en kombinasjon av ansatte, frivillige og ungdommene selv som 

drifter klubben.  

 

Ungdommens kulturmønstring (UKM).  

Den lokale mønstringen for 13 – 19 år gjennomføres på Bakkenteigen i et interkommunalt samarbeid. 

Vi så en nedgang i antall sceneinnslag totalt i vår mønstring, noe som gjenspeiler de fleste av 

mønstringene i Vestfold.  

 

Ferieaktiviteter 

Ferieaktiviteter i vinterferien, høstferien og 2 uker i sommerferien er gjennomført.  

Det er særdeles populære tilbud og de gjennomføres i et samarbeid med SFO, kirken og et privat 

engasjement fra Julie Vega Dahl med tilbudet ”Lyckliga gatan” på Eidsfoss. I tillegg brukes frivillige 

voksne som hjelpere på de forskjellige aktivitetstilbudene. Det var ca. 550 deltakere på 

sommeraktivitetene (inkl. Lyckliga gatan), ca. 180 i vinterferien - og ca. det samme antall i høstferien. 

Altså til sammen ca. 900 deltagere.    

 

Ungdommens kommunestyre (UKS) 

UKS hadde i fjor 12 medlemmer / varamedlemmer. UKS uttaler seg i saker som vedrører barn og 

unge, tilrettelegger for aktivitetstilbud og deltar i gjennomføringen av disse. De har deltatt i bl.a. 

kommunens budsjettprosess og kommunestrukturarbeidet.  Ungdommer er generelt veldig opptatt av 

offentlige kommunikasjonsmuligheter, og har ofte dette på agendaen.  

 

Den kulturelle skolesekken (DKS).  

Alle elever i grunnskolen får profesjonelle forestillinger, fordypning i kunstfag med veiledning av 

kunstnere og prosjekter i lokal kultur og historie.  

 

Natteravner 

I samarbeid med FAU. Har gjennomført natteravning natt til 1. og 17. mai.  
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Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 

DKSS er videreført gjennom det interkommunale samarbeidet. DKSS er kulturtilbud til eldre, og 

aktivitetene finansieres ved tilskuddsmidler fra staten.  

 

Kommunens kulturpris for 2015 ble overrakt ibm Idrettens dag av leder i Utvalget HKO, Henning 

Eikeland, til Gerd Ø. Johnsen for hennes innsats for lavterskel trimtilbud for innbyggerne i Hof.  

Spesielt nevnes joggegruppe for damer og torsdagsturer hvor kommunens 10 topper besøkes. Vel 

fortjent!  

 

Ekstern informasjon og markedsføring. 

Kulturkontoret har hovedansvar for kommunens eksterne informasjonsarbeid og markedsføring: 

hjemmesider, Hof-nytt, sesongåpent turistkontor i samarbeid med Galleri Gamle Eidsfoss, og 

brosjyrer.  

 

Vassås ødegård.   

Arbeidet har for tiden ingen økonomi, men det har blitt tatt opp igjen noe sluttarbeider som inngår i 

forprosjektet, for å kunne sluttføre dette. Dette skjer i samarbeid med grunneier og fylkeskommunen. 

Spesielt har det blitt arbeidet det med sluttrapporter, informasjon, infrastruktur, formidling og 

undervisningsopplegg, noe som også vil videreføres gjennom 2016. 

    

Kulturminneregistrering. 

Prosjekt kulturminneregistrering, hvor Hof historielag er primus motor, er videreført i samarbeid med 

kommunen. Arbeidet skjer også i samråd med Riksantikvaren, som er pådriver for registrering av 

kulturminner som grunnlag for kommunal kulturminneplan. Arbeidet vil gi verdifull informasjon til 

planleggere og saksbehandlere, samtidig som det gir interessant kunnskap til innbyggere og 

lokalhistorikere. Det er en omfattende prosess fra registrering i marka til at minnet er ferdig 

digitalisert. Kommunen må ta ansvar mht. til kartfesting og formidling. Mer enn 100 frivillige har 

deltatt i registreringsarbeidet.  

 

Utviklingsplan for museumsvirksomheten på Eidsfoss.  

Vestfoldmuseene er planeier, men har samarbeidet om utarbeidelsen som ble gjennomført av 

prosjektgruppe bestående representanter fra Vestfoldmuseene / Jernverket Eidsfoss, Eidsfoss 

Industrihistoriske Samlinger, Stiftelsen Eidsfos Hovedgård, Stiftelsen Gamle Eidsfos og Hof 

kommune. Dokumentet er med å være både en idebank og et styringsverktøy, som skal følges opp med 

rullerende handlingsplaner. Planutkastet ble justert noe i 2014, og ble behandlet av Hof kommunestyre 

i samme sak som søknad om statsmidler til Eidsfoss i møte 24.02.2015, sak 005/15. 

 

Nettverksprosjektet LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene).  

Prosjektet ble jobbet frem i 2013, etter at Hof ble tatt opp som deltaker høsten -12. Prosjektet skjer i 

regi av Kommunal- og regionaldepartementet, som har nasjonal prosjektperiode tom 2014. 

Hovedtemaet er ny utvikling for jernverksmiljøet Gamle Eidsfos, og stedsutvikling for 

lokalsamfunnet. Prosjektgruppa har tre medlemmer fra kommunen, og medlem fra Fellesutvalget på 

Eidsfoss, Vestfoldmuseene og fylkeskommunens prosjektleder i LUK. Kultursjefen er prosjektleder. 

Lokalt har vi satt prosjektperiode ut 2016. Prosjektbeskrivelse er oppdatert i perioden, og prosjektet 

skal fokusere på disse hovedpilarer: 

 

A. Gamle Eidsfos’ historie v/Vestfoldmuseene, Jernverket Eidsfoss 

B. Gamle Eidsfos – et sted for aktiviteter og arrangementer 

C. Eksisterende næringsliv og ny næringsutvikling 

D. Presentasjon og markedsføring av Gamle Eidsfos. 

 

I 2014 ble LUK tilført et nytt betydelig delprosjekt, nemlig å tilrettelegge for og å søke om statsmidler 

til stedsadministrasjon / koordinator og midler til fremtidig bevaring, formidling og å utvikle 

næringsgrunnlag som i fremtiden kan bidra til at driften av stedet selv blir mer økonomisk uavhengig.  
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Det har blitt holdt visninger og gitt informasjon til sentrale vestfoldpolitikere og kulturministeren. 

Kulturdepartementet ønsket at evt. søknad skal fremmes i samarbeid og gjennom Vestfoldmuseene. 

Høsten 2014 ble det etablert samarbeid med Vestfoldmuseene og fylkeskommunen, og disse sammen 

med Hof kommune ble enige om å samarbeide som prosjekteiere.  

 

Styringsgruppe med arbeidsgruppe ble oppnevnt for å utarbeide søknad. Kommunen hadde 

Fellesutvalget som referansegruppe, for å sikre lokale aktører og frivilligheten inn i prosjektet. 

Eidsfoss fikk eget punkt i Fylkeskommunens Strategiske kulturplan. Kulturdepartementet forventet at 

evt. søknad skulle fremmes gjennom Vestfoldmuseene.  

     

Søknaden ble utarbeidet, og denne sammen med vedleggene Utviklingsplan for 

museumsvirksomheten på Eidsfoss og Prosjektbeskrivelse for LUK-Hof 2015, ble behandlet av i 

kommunestyret i møte 24.02.2015, sak 005/15. Søknad om statsmidler på kr. 3 mill. ble innsendt 

innen fristen 01.03.15. I søknaden lå også en budsjettert egenandel fra Hof kommune på kr 400.000. 

Samarbeidet ble videreført utover i 2015, med utarbeiding av Prosjektbeskrivelse for organisering og 

drift, slik at det skulle foreligge et forberedt grunnlag for etablering av prosjektorganisasjon dersom 

søknaden skulle bli imøtekommet. Denne ble behandlet av eierne, og i Hof kommunestyre i møte 

15.12.2015, sak 078/15.   

 

Omtrent samtidig fikk vi muntlig informasjon om at Stortinget hadde vedtatt at søknaden ble 

imøtekommet med kr. 1,5 mill. Kommunestyret vedtok egenandel på kr. 400.000 i behandling av 

økonomiplanen / årsbudsjett for 2016. Denne saken har et positivt utgangspunkt, takket være 

engasjement fra lokale aktører, Hof kommune, Fylkeskommunen, Vestfoldmuseene og ikke minst 

Vestfoldpolitikere på Stortinget!  

 

For øvrig har det blitt jobbet med å lage grunnlag for en web-portal / hjemmeside for Eidsfoss, og å 

etablere mulighet for smedvirksomhet. Både smiing og jernstøping, som formidling av 

håndverkshistorie og som mulig næring.  

 

Det er også fokusert på forarbeider til utgivelse med oversettelse av Madam Cappelens  «Floraen på  

Eidsfoss og Omegn.» 

 

Idrett / friluftsliv.  

Det er startet et prosjektarbeid for å lage grunnlag for søknad om statstilskudd til rehabilitering av 

kulturstien på Eidsfoss.  

 

Videre er det vedtatt og inngått avtale om ny trase for trimløype i Bråtan.   

     

Bibliotektjenesten. 

Biblioteket har 17 timer åpningstid pr. uke, fordelt på 3 dager. Dette er svært gode åpningstider per 

årsverk sammenlignet med resten av fylket. Vi ser en generell økning i aktivitet i biblioteket.  

 

Hof bibliotek deltar i Litteraturuka i Vestfold, i tillegg til å holde egne arrangement, arrangement i 

samarbeid med lokale aktører og delta i kampanjer for alle Vestfoldbibliotekene. Det er en økning i 

bruk av biblioteket blant eksterne aktører, -biblioteket er i ferd med å etablere seg som en mye brukt 

arena for samfunnsengasjement og kulturelle aktiviteter. Da det ble opprettet akuttmottak for 

flyktninger i kommunene, ble biblioteket fort en arena for fellesskap på tvers av grenser. Biblioteket er 

potensielt en meget viktig arena for integrering og mangfold, og i Hof har vi kommet godt i gang med 

arbeidet. Samarbeid med fylkesbiblioteket / Vestfoldbiblioteket er videreført, med samarbeidsavtale. 

Vi ser en stadig økende bruk av bibliotekets facebookside, og vi har veldig mange følgere i forhold til 

kommunestørrelse. 
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Litt fra folkebibliotekets statistikk for 2015,sammen med 2012, 2013 og 2014.: 

Tema 2015 2014 2013 2012 

Besøk 5.270 3.930 4.305 7.368* 

Utlån bøker 9.583       

 

7.034 7.818 

Utlån totalt  

(alle medier) 

14.957 14.806 11.191 12.159 

Antall medier 18.419 17.535 16.543 15.825 

 

*Besøkstall for 2012 er feil, da de er basert på tall fra en besøksteller som store deler av året viste for 

høy registrering.  

 

Fengselsbiblioteket fremlegger egen årsrapport.   

 

Utfordringer i 2016: 

 

 Oppfølging av søknad om statsmidler til Eidsfoss med bl.a. etablering av prosjektorganisasjon 

og ansettelse av prosjektleder, samt vurdere hvordan dette skal følges opp.  

 Oppfølging av vertskommuneavtaler 

 Bygging av kunstgressbane 

 Bygging av g/s i Eidsfoss 

 Turløype i Bråtan, idrettsfunksjonell godkjenning og søknad om spillemidler. 

 Bygging av nytt ventilasjonsanlegg ved Vike renseanlegg 

 Kvalitetsforbedring av interne rutiner generelt – kvalitetssystemer og internkontrollsystemer. 

 Overtakelse av veger og anlegg i medhold av gjeldende lovverk  

 

Kulturkontoret og biblioteket. 

 Bidra til ytterligere samordning i barne- og ungdomsarbeidet. Styrke samhandling. 

 Opprettholde høy aktivitet i ungdommens kommunestyre. 

 Arbeide videre med temakvelder/kurs og andre varierte aktiviteter for barn og ungdom. 

 Ha fokus på lokalhistorie og formidling, og spesielt på museumsarbeid og kulturminnevern. 

 Videreføre registrering av kulturminner. Formidling og kartfesting.  

 Planarbeid / prosjektering: rullering av Kommunedelplan for kulturanlegg. Vurdere oppstart 

av kulturminneplan. Ferdigstille bibliotekplan og samordne tiltak med planen for 

Vestfoldbibliotekene.  

 Videreføre prosjektet LUK – Hof, med ny utvikling på Gamle Eidsfos. Gjennomføre delmål 

som bidrar til stedsutvikling som næring, formidling, kompetanseheving og markedsføring.  

 Videre arbeid med å ferdigstille forprosjektet for Vassås ødegård.  

 Utnytte ressurser i Hof og Holmestrand bibliotek til det beste for begge bibliotekene, mer 

verdi for det vi har 

 Videreutvikle biblioteket som samfunnsarena og treffsted med debatter, formidling og 

opplevelser. 
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7.  Undervisning 

 

Beskrivelse av sektoren 
Sektoren har ansvar for tjenestene grunnskole, SFO, voksenopplæring og PPT.  

 

Personalet i skole og SFO utgjorde 65 ansatte i 2015. I tillegg er det en deltidsansatt til 

spesialundervisning for voksne. Norskopplæring og grunnskoleopplæring for voksne kjøpes fra Horten 

kommune. PPT er en interkommunal tjeneste i samarbeid med Andebu, Re og Holmestrand. Tjenesten 

er administrativt lagt til Re kommune. 

Det pedagogiske personalet er høyt utdannet, alle lærere hadde godkjent utdanning i 2015. 

 

Hof skole ga i 2015 opplæringstilbud til 401 elever på 1.-10. trinn. Det er en nedgang på 11 elever fra 

2014.. 

Pr 31.12.15 hadde 84 barn plass i SFO. En del av disse er deltidsplasser. 

 

Hof skole ga i 2015 opplæringstilbud til grunnskoleelever etter det obligatoriske timetallet gitt i 

forskrift til Opplæringsloven.  

 

 

Fysiske forhold 

 
Skolelokalene fungerer godt. Skolen har både klasserom, spesialrom og fellesarealer til opplæring. I 

tillegg benyttes de flotte uteområdene rundt skolen. 

Hof skole kan gi rom for vel hundre flere elever enn det skolen har i dag.  

Deler av bygningsmassen bærer preg av slitasje. Det er utfordringer med infrastruktur knyttet til økt 

bruk av digitale løsninger. I tillegg er låse- og alarmsystem lite tilfredsstillende. 

Innvestering i 2015 gjorde at det ble montert solskjerming i deler av bygget. Administrasjonsfløyen 

mangler fremdeles solskjerming. 

 

Skolen er organisert i barnetrinn og ungdomstrinn og har 10 team.  

Skolebiblioteket ligger sentralt og er hjertet i skolen.  

SFO har egen base som også brukes av skolen når SFO er stengt. Grunnet plassmangel har også lavvo 

og den spesialpedagogiske avdelingen vært viktige lokaler for SFO.  

SFO- basen bærer preg av slitasje. 

 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 
 

 
 

Kommentarer til avvik 

  

Avvik på SFO skyldes sviktende inntekter grunnet færre brukere. Underforbruket på skolen skyldes 

økte inntekter for fosterhjemsplasserte elever. 

 

 

Viktige gjøremål i 2015: 

Den viktigste oppgaven har vært å være en god skole for alle elevene med fokus på godt 

læringsutbytte for elevene. 

 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

20 Undervisning 35 912 134 35 831 367 35 831 367 100,23 -80 767

200 Hof skole 34 232 417 34 463 198 34 463 198 99,33 230 781

210 Sfo 663 234 345 169 345 169 192,15 -318 065

220 PP-tjeneste 1 016 482 1 023 000 1 023 000 99,36 6 518
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Kvalitetsutvikling i 2015.  

De viktigste satsingsområdene har vært elevvurdering, grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus 

på matematikk, lesing og klasseledelse. 

Lærere har deltatt på etterutdanning i regning/matematikk, vurdering og klasseledelse.  

 

Hof har sammen med 4 andre kommuner i Vestfold startet i prosjektet «ungdomstrinn i utvikling», 

UiU, i regi av Utdanningsdirektoratet. UiU er skolebasert kompetanseheving. Fokusområdet er lesing i 

alle fag. 

  

Ledelse har deltatt på programmet «pedagogical walks» i regi av KS. 

 

Hele personalet har hatt opplæring i førstehjelp, beredskap og «barn som bekymrer». 

Assistenter i skole og SFO har hatt opplæring i «smart oppvekst». 

 

Skolen hadde høsten 2014 tilsyn på temaet «skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». 

Foreløpig rapport fra Fylkesmannen viser ingen avvik. 

 

En lærer har deltatt på det statlige videreutdanningsprogrammet i tråd med strategien «kompetanse for 

kvalitet». 

 

Læringsmiljø 

Det er økonomisk krevende å supplere, erstatte og vedlikeholde utstyr til ansatte og elever. I hovedsak 

har midler til investering gått til PC-er til 9.trinn. I 2014 ble det lovpålagt med digital eksamen. Skolen 

har kun 12 nettbrett til utlån til undervisning og 4 Smartboard. 

 

Utskifting og oppgradering av digitalt utstyr 

Det er økonomisk krevende å supplere, erstatte og vedlikeholde utstyr til ansatte og elever. I hovedsak 

har midler til investering gått til PC-er til 9.trinn. I 2014 ble det lovpålagt med digital eksamen. Skolen 

har kun 12 nettbrett til utlån til undervisning og 4 Smartboard. 

 

Innsparinger 

Sektoren har jobbet aktivt med økonomieffektivisering. Målet er få bedre kvalitet ut fra de midlene 

som enhver tid er til rådighet. Bedre organisering og endring i personalsammensetningen kan føre til 

like mange timer til elevene tross innsparinger. Allikevel er konsekvensene av innsparingene redusert 

antall timer som går til deling i fag, dvs. lavere lærertetthet. Spesialundervisningen etter enkeltvedtak 

er fremdeles under gjennomsnittet for fylket. Ved nedgang i timer til tilpasset opplæring viser 

statistikk at antall enkeltvedtak har en tendens til å øke. 

Det har ikke vært mulig å spare mer på vikarer. Elevene må ha lærer hver time.  

 

Hof skole - Partnerskole 

Hof skole er partnerskole for Høgskolen i Vestfold. Dette innebærer at vi har tatt imot studentgrupper 

for praksis på barnetrinnet, ungdomstrinnet og i fagpraksis. Disse har fått inntil 7 ukers praksis i løpet 

av skoleåret. Dette er en berikelse for det pedagogiske arbeidet på Hof skole og for elevene.  

 

Utfordringer i 2016 

 

 Opprettholde lærertettheten slik at alle elver få best mulig oppfølging 
 Oppdatere og supplere digitalt utstyr 

 Sikre godt vedlikehold av lokaler og godt undervisningsmateriell 

 Større fokus på grunnleggende ferdigheter: lesing, regning og digitale ferdigheter 

 Finne tid til skolebasert kompetanseutvikling.  

 Samarbeide med videregående skoler om å redusere frafall 

 Følge opp ”Strategi for kompetanseutvikling”. 
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8.  Barnehager 

 

Beskrivelse av sektoren: 
Hof kommune hadde i 2015 to kommunale og to private barnehager.  

 

Kommunen er organisert med en rådgiver for skole og barnehage. Rådgiveren fungerer i hovedsak 

som barnehagemyndighet på barnehagefeltet. 

 

Barnehagene er forskjellige i størrelse, og har ulike satsningsområder. Utearealer er store og varierte. 

Det er kort vei til skogen hvor flere av barnehagene har lavvo/ gapahuk. De er i nærhetene av gode 

ake-, ski og skøytemuligheter. I kommunen er det også et rikt nærmiljø med kunst og kultur.   

 

 

Sektor for barnehage består i 2015 av: 

 Eidsfoss barnehage  1 utvidet avdeling (fra og med 01.08.2015)  

   

 Hof barnehage               3 avdelinger   

(Hof barnehage har spesialpedagoger)  

   

 Espira Sundbyfoss  4 avdelinger 

 Rakkerungene familiebarnehage 

       

Høsten 2015 hadde vi totalt 184 barnehageplasser i Hof kommune. Barn over 3 år opptar èn plass 

hver, mens barn under 3 år opptar to plasser hver.  

 

Hof kommunale barnehager - ressurssituasjon 

Totalt antall ansatte i 2015 (fra august 2015) 

I sektoren er det 15,4 faste stillingshjemler fra august 2015. Barnehagene har både deltidsstillinger og 

hele stillinger. Det pedagogiske personalet er høyt utdannet, og alle har godkjent utdanning. Sammen 

med assistenter og fagarbeidere utgjør de en stabil og god personalgruppe.   

 

Stillinger i 2015                         Antall: 
(fra 1/8-2015):                 
Styrere   1,2    

Pedagogiske ledere  5 

Spesialpedagoger  1,5  

Assistenter spes.ped  1,6 

Fagarbeidere   5.8 

Assistenter                           2,2 

 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 

 

 
 

Kommentarer til avvik: 
 

Besparelser i Hof barnehage som i stor grad skyldes merinntekter på sykelønnsrefusjoner uten 

tilsvarende merkostnad på utbetalt lønn. Eidsfoss barnehage balanserer med budsjettet. Kostnader til 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

30 Barnehage 18 761 291 19 608 134 19 608 134 95,68 846 843

300 Hof barnehage 6 445 801 6 849 523 6 849 523 94,11 403 722

320 Eidsfoss barnehage 2 498 066 2 478 611 2 478 611 100,78 -19 455

330 Private barnehager 9 817 424 10 280 000 10 280 000 95,50 462 576
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private barnehager viser også besparelser, da sats til private barnehager har vært lav for dette året 

grunnet høyt barnetall i de kommunale barnehagene i 2013 som er utgangspunkt for beregning av sats.  

 

Viktige gjøremål i 2015: 

 

Språkstimulering:  
Dette er kanskje det viktigste satsingsområdet innenfor sektoren og den enkelte barnehage. 

Stimulering av språket hos det enkelte barn er av uvurderlig betydning for barnets videre utvikling – 

både sosialt og senere på skolen. Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst er godt implementert i 

barnehagene våre. Vi jobber daglig med individuell språktrening, språkgrupper og generell stimulering 

i hverdagssituasjoner, samlingsstund etc. Begge barnehagene har eget bibliotek som blir veldig mye 

brukt av barn og voksne, og det er mulighet for å låne bøker med hjem.  Utdanningsdirektoratets 

veileder «Språk i barnehagen – Mye mer enn bare prat» leses av alle ansatte. Temaene er drøftet i 

personalgruppa, og praksisen vår vurderes kontinuerlig. Dette pedagogiske utviklingsarbeidet vil vi 

fortsette med også i 2016 

. 

 

Digitale verktøy i barnehagen:  
I barnehagene bruker vi digitale verktøy som supplement til andre aktiviteter og verktøy. Begge 

barnehagene har PC som barna bruker for å lære grunnleggende datakunnskaper. Vi bruker internett 

sammen med barna til å finne informasjon om et tema, bilder eller en sang vi vil lære oss. Ellers tar vi 

bilder sammen med barna og skriver disse ut på kopimaskinen, laminerer og bruker prosjektor. 

  

I Hof barnehage bruker vi spesielt tilpasset programvare og interaktive fortellinger i arbeidet med barn 

med særskilte behov. IPad, digitalt mikroskop og videokamera benyttes også i det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen. 

  

Fysisk aktivitet/ sunn livsstil:  
Dette er et av de store satsingsområdene i barnehagene. Vi serverer tre måltider i barnehagen blant 

annet havregryn til frokost, smøremåltid til lunsj og knekkebrød og frukt ved halv tre tiden.   

Vi har fokusert på vann som førstedrikke, ernæring og fysisk aktivitet. 

Alle barna har hver sin vannflaske som de benytter i barnehagen. 

 

Barnehagene fokuserer mye på fysisk aktivitet og ernæring gjennom daglige aktiviteter f.eks. barnas 

turmarsj, skigåing, aking, bruk av hallen med mer. 2015 var «Friluftslivets år», og i den anledning 

fokuserte vi spesielt på friluftslivets positive innvirkning på folkehelsa.  

 

Barnehagene er med i forskningsstudie «Bra-med grønnsaker» v/Universitetet i Oslo, avd. for 

ernæringsvitenskap. Dette er en studie blant barnehagebarn i Vestfold og Buskerud fylke hvor målet er 

å finne frem til effektive og kunnskapsbaserte tiltak som øker inntaket av grønnsaker blant 

barnehagebarn i 3-5 års alder. 

 

Begge barnehagene har kjøkkenhage med dyrking av bær, urter og grønnsaker. I tillegg har Hof 

barnehage, i samarbeid med «Fremtiden i våre hender», etablert kjøkkenhage i sansehagen på Veset. 

Barna har deltatt i både såing, stell, innhøsting og matlaging. Det er planlagt et samarbeid mellom 

Eidsfoss barnehage og «Fremtiden i våre hender», for etablering av kjøkkenhage på Eidsfoss 

hovedgård.   

 

SmART oppvekst: 

Barnehagene har startet innføring av SmART oppvekst. Gjennom kompetanseheving, innkjøp 

av materiell, erfaringsdeling på avdelings- og personalmøter, er vi godt i gang med dette 

arbeidet. SmART oppvekst har fokus på styrker og anerkjennelse hos barn og voksne. Flere 

karakteregenskaper er innført i arbeidet med barna. SmART oppvekst er en videreføring av 
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vår tidligere satsning på «Helsefremmende miljø  med vekt på trivsel og relasjonsbygging - 

anerkjennende kommunikasjon:» 
 

 

Satsningsområder nasjonalt og lokalt: 
Nasjonale satsingsområder i 2015 er: 

Pedagogisk ledelse – Barnehagen som lærende organisasjon             

Danning og kulturelt mangfold  

Et godt språkmiljø for alle barn                                                               

Barn med særskilte behov                                                                      

Kunnskap om de yngste barnas utvikling                                               

Kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy     

 

Hvert år søker Hof kommune om kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold. Hof 

kommune arrangerte 3 kurs innenfor de ovenfor nevnte satsningsområdene for 2015-midlene. Alle 

barnehageansatte i kommunale og private barnehager deltok på kurs om lek, de yngste barna og 

SmART oppvekst.  

 

Alle ansatte har vært på kurs om SmART oppvekst, Foreldre – ansatte, to sider av samme sak, Skal vi 

være venner? Vi bryr oss om barna i Hof/ forestilling «Meg og mamma.» 

I tillegg har flere av de ansatte deltatt på kurs med Kari Pape, SmART lek, Det viktigste i verden, 

Naturpilotene, Barn og psykisk helse. Vi har hatt samarbeid med politiet vedr. beredskap ved alvorlige 

hendelse. Personalet har arbeidet videre med dette, og noen nye rutiner er utarbeidet.  

 

Den kulturelle sandkassa   
De kommunale barnehagene i Hof har utarbeidet kulturplan for barnehagene såkalt «Den kulturelle 

sandkassa”. De kommunale barnehagene realiserer dette med midlene innenfor barnehagens budsjett. 

Målet er at barn skal få møte profesjonell kunst og kultur av alle slag og selv uttrykke seg estetisk.    

 

Barnehagene har deltatt på gratis forstillinger på biblioteket i forbindelse med litteraturuka. Vi har 

også deltatt på gratis fortellerstund i løpet av året.  Øvrige tilbud har blitt finansiert av barnehagenes 

kompetansemidler. Vi har gjennomført: Teater Ibsen/Askeladden og de gode hjelperne, Jul med 

Prøysen, musikkforestilling på Eidsfoss med lokale aktører, kulturhistorisk vandring på Eidsfoss i regi 

av Eidsfoss barnehage.  

 

Felles satsningsområder i 2015: 
 

Lek:  

Vi har hatt fokus på lek, lek og læring, lekens betydning og voksenrollen i lek. Ulike typer lek har blitt 

vektlagt i løpet av året. I 2015 startet arbeidet med oppgradering av utelekeplassen i begge 

barnehagene ved montering av nye lekeapparater. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av våren 2016. 

 

Barn med særskilte behov: 

Alle barn med særskilte behov i Hof kommune får tilbud om spesialpedagogisk hjelp i Hof barnehage. 

Personalet som gir denne hjelpen tilhører «Spesialpedagogisk team», og har fast møtetid til felles 

planlegging, erfaringsutveksling, vurdering, kollegaveiledning og kompetanseheving på området. Det 

spesialpedagogiske tilbudet gis både i grupper og som individuelle økter, både på avdelingen, samt på 

eget rom som er godt utstyrt med leker og forskjellig materiell. Det å bygge opp om respekt for 

menneskeverdet og at alle har rett til å være forskjellige, er viktige elementer i det holdningsskapende 

arbeidet i Hof barnehage. 

 

Hof- og Eidsfoss barnehage har dette året hatt felles satsningsområder, men har likevel sine 

egne særpreg knyttet til nærmiljøet.  
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Utfordringer i 2016: 

 

Tilsyn 

Hof kommune har gjennomført tilsyn med to barnehager høsten 2015, og vil fortsette tilsyn 

med to barnehager våren 2016. Vi har inngått et samarbeid med Holmestrand kommune der vi 

høsten 2015 og våren 2016 gjennomfører 8 tilsyn i de to kommunene til sammen. Bakgrunnen 

for det tette samarbeidet i gjennomføringen av tilsynene er kommunereformen. Vi tjener på 

samarbeidet både når det gjelder ressurser og kompetanse, samt at vi starter forberedelser til 

sammenslåingen 01.01.2018.   

 

 

SmART oppvekst 

Alle barnehagene i Hof kommune vil videreføre arbeidet med SmART oppvekst som Re 

kommune har utviklet. Innholdet i SmART oppvekst er i hovedsak et felles språk hvor det 

fokuseres på styrker og positive egenskaper hos barna. Anerkjennelse av barna er sentralt i 

arbeidet med SmART oppvekst. Holmestrand jobber også med innføring og utvikling av 

SmART oppvekst i sin kommune. I tillegg til kompetanseheving i form av kurs for personalet 

i barnehagene, arrangerer Re kommune erfaringssamlinger der Re, Hof og Holmestrand 

kommuner deltar. 

 

Kommunereformen 

Alle sektorer i kommunen blir involvert i arbeidet med kommunereformen. I 

barnehagesektoren på rådgivernivå jobber Hof og Holmestrand kommune allerede tett og godt 

sammen. Dette samarbeidet vil vi bygge videre på når vi konkret skal jobbe med løsninger 

innenfor sektoren i en ny kommune. 
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9.  NAV 

 

Beskrivelse av sektoren 

 

 
 

 Nav-kontoret(kommunal del) yter tjenester i forhold til:  

- Økonomisk stønad (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen). 

- Akutt boligbehov. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen). 

- Råd og veiledning. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen). 

- Gjeldsrådgivning. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen). 

- Flyktningetjenesten med ansvar for bosetting av flyktninger. Utlendingsloven med 

tilhørende regler og retningslinjer. (flyktningkonsulenttjeneste kjøpes for tiden fra 

Holmestrand kommune) 

- Husbankens Bostøtteordning. 

 

 Statlige tjenester: 

- Tjenester og ytelser etter folketrygdloven og NAV-loven(lov om arbeids- og 

velferdsforvaltningen). 

- Oppfølging av sykmeldte etter gjeldende bestemmelser. 

- Oppfølging av arbeidsgivere. 

- Tiltaksgjennomføring. 

- Oppfølging av arbeidsledige. 

- Råd og veiledning 

 Barneverntjenesten: Yter tjenester i forhold til Lov om barneverntjenester. 

- Vertskommuneavtale med Re kommune fra 1. juli. 

NAV-leder

NAV-kontor (7 medarb)

3,8 kommunale stillinger

2,4 statlige stillinger

Vestbo 1 og 2(18 medarb.)

9 stillinger

Barneverntjenesten

Vertskomm.avtale med Re

Flyktningtjenesten

Kjøper tjenester av 
Holmestrand
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 Vestbo 1 & 2: Tiltak i samarbeid med Staten(Sentral Fagenhet for tvungen omsorg) i 

forhold til 2 personer bosatt i bemannede boliger. 100 % statlig finansiert. 

 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 

 

 
 

Kommentarer til avvik: 

 

Ansvar 400 – Nav:   
Sosialkontortjenester og økonomisk sosialhjelp  

Samlet forbruk: 106 %. Overforbruket skyldes i hovedsak 2 faktorer: 1) utfordringer i forhold 

til mangel på relevante botilbud til bostedsløse og 2) økonomisk sosialhjelp.  

 

Ad 1: Ikke tilgjengelige kommunale boliger tilsier leie på det private markedet for personer 

som kommer inn under § 27 i lov om sosiale tjenester i NAV - midlertidig botilbud. Høsten 

2014 og vinteren 2015 ble det nødvendig å  benytte forholdsvis kostbare boalternativer hos 

private aktører.  

 

Ad 2: I 2015 har det vært en betydelig økning av personer som søkte økonomisk sosialhjelp 

som følge av mangel på andre økonomiske rettigheter. Etter det vi erfarer er dette en utvikling 

som, iallfall i Vestfold,  har vært synlig de siste 2-3 årene, men som ikke har påvirket den 

totale budsjettsituasjonen for NAV Hof sosiale tjenester i noen særlig grad før mot slutten av 

2014 og i 2015. Utviklingen mot flere på sosialhjelp og over lengre tid enn tidligere har vært 

tydelig gjennom hele i året og har vært varslet gjennom økonomirapportene. 

 

Blant annet som følge av effektiv jobbing mot alternative økonomiske ytelser, arbeidsinntekt, 

AAP (arbeidsavklaringspenger), uføretrygd, individstønad og andre rettigheter er 

overforbruket allikevel begrenset. God kommunikasjon mellom tjenesteområdene (Sosial, 

Arbeid og Trygd), tett og planmessig oppfølging av brukere er også viktige bidrag begrenset 

overforbruk på tjenesteområdet. 

 

Ansvar 410 – barneverntjenesten:  
Barneverntjenesten har hatt et overforbruk tilsvarende kr 227.500 i 2015. Årsaken er i 

hovedsak flere hjelpetiltak i hjemmet, mens antall omsorgstiltak ser ut til å ha vært 

forholdsvis stabilt fra foregående år. En tidligere varslet budsjettoverskridelse på om lag kr 

900.000,- ble dermed mindre enn forventet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

40 NAV 10 953 291 10 632 251 10 632 251 103,02 -321 040

400 NAV 3 719 138 3 500 007 3 500 007 106,26 -219 131

410 Barnevern 6 539 746 6 312 244 6 312 244 103,60 -227 502

420 Vestbo 13 339 0 0 0,00 -13 339

430 Flyktninger 681 069 820 000 820 000 83,06 138 931
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Oversikt aktivitet/tiltak i barneverntjenesten for perioden  2011 - 2015:  

 

Barneverntjenesten 2011 2012 2013 2014 2015 

Undersøkelser i alt: 51 58 45 51 26 

Avsluttede undersøkelser i alt 40 58 30 5 28 

Vedtak etter Lov om barneverntjenester 19 26 12 12 14 

Barn med tiltak i løpet av året: 60 93 46 42 66 

Bare hjelpetiltak 50 70 34 36 50 

Omsorgstiltak 10 23 12 6 8 

Bare tiltak i hjemmet 48 70 (42) 36 49 

Tiltak utenfor hjemmet 12 4 14 5 1 

Barn med tiltak pr. 31.12: 36 42 37 32 31 

Bare hjelpetiltak 25 37 28 21 23 

Omsorgstiltak 6 5 6 7 8 

Bare tiltak i hjemmet 23 33 26 18 23 

Tiltak utenfor hjemmet 7 4 11 11 11 

Barn plassert siste år: 4 0 5 2 0 

 

 

Ad 420 – Vestbo: Prosjektene er 100 % finansiert av Staten. Avsatt overskuddet på Vestbo 1 

& 2 til øremerket fond for benyttelse kommende år.  

 

Generelt for Sektor for sosial og barnevern, unntatt Vestbo 1 & 2, gjelder at det er vanskelig å 

beregne forbruk gjennom et helt år særlig mer presist enn hva som er gjort i budsjett for 2014. 

Sentral fagenhet for tvungen omsorg ble varslet om at det kunne forventes et overforbruk i 

forhold til vedtatt budsjett for 2015 på om lag kr 500.000 ved årets utgang. Dette som følge 

av: 

- flytting til nye lokaler;  nytt låssystem og at ytterdørene skal åpnes når brannalarmen 

går 
- nytt og utvidet alarmsystem for å kunne ivareta sikkerheten 
- nytt inventar til begge brukerne 

- overtid grunnet svikt i alarmsystemet som ikke fungerte optimalt(gamle lokaler)  

- pålegg om bruk av våken nattvakt 

 

 

Ad 430 - flyktninger: Det ble bosatt 3 flyktninger i kommunen i 2015(fra 14. desember). 

IMDi har ikke kunnet imøtekomme kommunens ønske om 1 familie på inntil 5 personer, i 

tillegg til de 3 som ble bosatt. I følge IMDi er det utfordrende å finne familier for bosetting, 

da det er aller størst behov for å bosette enslige unge menn. Overskudd i regnskapet som følge 

av færre bosatte og dermed ikke så mange på introduksjonsprogram budsjettert. 
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Viktige gjøremål i 2015:  

 

Nav sosiale tjenester 

 

 Nav sosial har bidratt til at et betydelig antall personer har oppnådd å bli økonomisk 

selvhjulpne, enten gjennom arbeid eller ved hjelp av trygdeinntekt. 

 Saksbehandling i forhold til Husbankens bostøtteordning har vært et viktig 

virkemiddel. 

 Samtlige ansatte ved NAV Hofs lokalkontor har løpende gjennom året gjennomgått 

omfattende opplæring innenfor flere av Nav sine ansvarsområder. Flere nye rutiner er 

innført for de statlige tjenestene 

 Gjeldsrådgivning er en vesentlig del av arbeidet i sosialtjenesten.  Arbeidet er 

omfattende og tidkrevende, men kan av hensyn til andre lovpålagte oppgaver, 

vanskelig prioriteres i så stor grad som ønskelig/nødvendig. Det handler om 

personalressurser. 

 Nav sosiale tjenester har også gjennom 2015 erfart en betydelig pågang, særlig fra 

unge personer uten arbeidsinntekt eller andre permanente økonomiske ytelser. En 

fellesnevner kan synes å være manglende arbeidsgivende kompetanse, eller andre 

forhold som helt eller delvis stenger de ute fra arbeidsmarkedet. Personer med til dels 

store gjeldsbyrder synes også å ha økt i antall. Utgifter til tannhelsetjenester har hatt 

en markert økning i 2015. Det samme kan sies om personer uten tilbud om tak over 

hodet, slik at NAV Hof har måttet bistå med midlertidig botilbud. Ettersom NAV ikke 

disponerer egne boliger til dette formålet, har løsning vært å søke på det private 

boligmarkedet. 

 Samlet sett har 2015 vært preget av et betydelig antall henvendelser fra personer med 

sammensatte og arbeidskrevende problemstillinger. 

 Innføring av «Kanalstrategien» pr. 1. juli 2015. Dette innebærer økt fokus på, og 

henvisning til, NAV sine digitale selvbetjeningsløsninger. Hensikten er å utnytte de 

digitale løsningene i større grad og dermed frigjøre mer tid til oppfølging av brukere 

mot arbeid og/eller utdanning.   

 Gjennomført brukerundersøkelse i oktober. Gode resultater som viser god tilfredshet 

fra Hof kommunes innbyggere vedrørende Nav-kontorets service og tjenester. Vi kan 

likevel registrere en liten nedgang i poenggivningen med hensyn til hvor fornøyde 

brukerne var i 2015, noe som tenkes kan være en umiddelbar effekt etter  innføring av 

«Kanalstrategien». Vi tror resultatene vil stabiliseres på et høyere nivå etterhvert som 

våre brukere blir mer kjent og fortrolige med «Kanalstrategien» og den fordeler.  

 Gjennomført fysiske endringer i veiledningssenteret i forbindelse med innføring av 

«Kanalstrategien». Ytterligere sikkerhetstiltak ble også gjennomført i veilednings-

senteret.  Kostnader til fysiske endringer ble delt mellom NAV Vestfold og Hof 

kommune. 

 Etablert markedsteam «Jarlsberg» -  et  markedssamarbeid med kommunene Horten, 

Holmestrand, Re, Sande og Svelvik. Markedsarbeid i NAV innebærer all aktivitet 

rettet mot oppfølging av ungdom som faller ut av skolen, arbeidsledige, kontakt med 

arbeidsgivere, formidling av ledige stillinger, jobbmesser og for øvrig det meste som 

kan knyttes til aktivitet for å redusere antall personer som står utenfor arbeidslivet. 

 Bosatt 3 enslige voksne flyktninger. Fikk ikke tildelt familie som ønsket.   
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Barneverntjenesten 

 

 Barneverntjenestens hovedoppgaver har vært i å videreføre og følge opp eksisterende 

tiltak samt etablering av enkelte nye.  Viktigste tiltakstyper er støttekontakter og 

avlastning, samt råd og veiledning og samarbeid med andre tjenesteytere.  Plassering 

og oppfølging i institusjon kan skje i situasjoner der andre tiltak ikke har gir ønskede 

resultater. 

 Det har vært store utfordringer for barneverntjenesten også i 201, noe som har fått 

betydelig innvirkning på driftsregnskapet. Flere midlertidige, ikke forutsette, 

institusjonsplasseringer med forholdsvis høy egenandel viktig medvirkende årsak til 

overforbruk. Det samme gjelder juridisk bistand i forbindelse med disse sakene. 

 Fra og med 1. juli 2014 har Hof kommune inngått vertskommuneavtale med Re 

kommune om barneverntjenesten.  

 

Utfordringer/satsningsområder i 2016: 

 

 Rett tjeneste og stønad til rett tid 

 En helhetlig, brukerorientert og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 

 Flere i arbeid og aktivitet ( = færre på stønad). Være forberedt på økt ledighet. 

 Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse. 

 Videreføring av «Jobbstrategien» - bidra til at unge under 30 år med 

nedsattfunksjonsevne gis økte muligheter for å komme inn i arbeidslivet. 

 Fokus på TG(tilretteleggingsgaranti), spesielt unge.  

 Møte utfordringer og finne adekvate tiltak mht. brukere som ikke lenger har 

AAP-rettigheter, og som ikke har andre alternativer enn økonomisk sosialhjelp. 

 Fortsette samarbeidet i Jarlsberg markedsteam for å styrke markedsarbeidet og gi 

bedre service til arbeidsgivere (6-kommunnesamarbeidetet i nordfylket).  

 Fortsatt fokus på standard for arbeidsrettet brukeroppfølging, med bl.a. mer 

opplæring. 

 Bosetting av inntil 10 flyktninger(1 familie og 5 enslige voksne) 

 God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, samt effektiv og faglig 

kompetent brukeroppfølging. 

 Beredskap i forhold til økt ledighet (oppfølging, formidling, tiltaksopptrapping, 

bistand til arbeidsgivere). 

 Fokus på aktivitetskravet ved 8 ukers sykmelding.  Ukentlig deltakelse i 

nettverket «Aktivitetsverksted» i Holmestrand. 

 Fokus på måloppnåelse i forhold til ”Målekortets” indikatorer. 

 Forsvarlig økonomistyring innenfor gitte rammer. 

 Videreutvikle et godt arbeidsmiljø og utviklende arbeidsoppgaver, med henblikk 

på trivsel og forebygging av internt sykefravær.  

 Styrke samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen,  gjennom et 

nytt prosjektår med NAV-veileder Hof fengsel(tilskuddsmidler fra AV-dir.) Det må 

avklares i løpet av 2016 hvorvidt stillingen skal etableres fast og om det er stat eller 

kommune som skal være arbeidsgiver. 

 Følge felles krav til kvalitet og like arbeidsprosesser. 

 Håndtere siste års store langtids sykefravær i kontoret som virker å vedvare store 

deler av 2016. Utfordring med hensyn til rekruttering av medarbeidere/vikarer 

med nødvendig kompetanse.  

 Delta i oppstart av arbeid med etablering av en ny Holmestrand kommune. 
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10.  Helse og omsorg 

Kort beskrivelse av sektoren 

Helse og omsorgssektoren består av fagområdene psykiatri, rus, rehabilitering, legetjeneste, 

jordmortjeneste, helsesøstertjeneste, fengselshelsetjeneste, hjemmebaserte og 

institusjonsbaserte pleie og omsorgstjenester.  

 

Tildeling av tjenester gjøres på bakgrunn av en faglig vurdering, samt brukerens individuelle 

ønsker og behov.  

 

Virksomheten er organisert slik under sektorleder:   

 

Tjenesteleder institusjonsbasert omsorg 

Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi  

Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 

 

 sykeavdeling (9 + 2 avklaringssenger/utklar)  

 skjermet avdeling for demens (5)  

 plasser til personer med kognitiv svikt mv. (6) 

 omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester (8) 

 kjøkken 

 vaskeri 

Tjenesteleder for hjemmebasert omsorg 

Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi 

 Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 

 

 omsorgsboliger uten heldøgns omsorgstjenester 

 hjemmesykepleie og hjemmehjelp 

 fengselshelsetjeneste  

 dagsenteravdeling med aktivitør 

 

Seksjonsleder Forvaltning  

Seksjonsleder forvaltning og koordinerende enhet har ansvar for all saksbehandling for bolig 

og pleie- og omsorgstjenestene – inkludert klagebehandling.  

Enhetens ansvarsområde dekker hovedsakelig; ¨ 

 

 kartlegging/vurdering av behov i forbindelse med søknader (gjelder også barn/unge)  

 samhandling med eksterne aktører  

 tildeling av alle kommunale boliger (koordinering)   

 

Tjenesteleder for Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid 

Tjenesteleder har ansvar for oppfølging av personal- og økonomi  

Enheten ansvarsområder dekker hovedsakelig; 

 

 tilrettelagte boliger for funksjonshemmede + boveiledning hjemmeboende 
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 Eksternt tiltak 

 psykisk helsetjeneste/rus 

 Støttekontakter/gruppe 

 

Helse   

Enheten er direkte underlagt sektorleder og omfatter: legetjeneste, legevakt, helsestasjon, 

fysioterapeuter med driftstilskudd, ergoterapeut, skolehelsetjeneste, miljørettet helsevern, 

forebyggende helsetiltak og smittevern  

 

 Målsettinger 

 Hof kommune skal være et godt og trygt sted å bo for eldre og mennesker med 

midlertidig eller varig redusert funksjonsevne.  

 Helse og omsorgstjenestene i Hof skal være av god faglig kvalitet, tilpasset 

innbyggernes behov og være tilgjengelige når og i det omfang innbyggerne har behov 

for dem.  

 Kunnskap om dagens og morgendagens helse- og sosialproblemer brukes aktivt i 

arbeidet med å utforme forebyggende og behandlende tiltak, og der mulighet for at 

brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig, og prinsippet ”hjelp til selvhjelp” 

vektlegges innenfor LEON-prinsippet (BEON) [Lavest (Best) Effektive 

OmsorgsNivå].  

 For å sikre en god brukertilfredshet, er brukernes medvirkning i utformingen av egne 

tjenester viktig.  

 Tildeling av tjenester baseres seg på ovennevnte prinsipper. Dette gjør at brukernes 

egne ressurser ivaretas og utvikles, og at alle skal føle seg trygge nok til å bo i eget 

hjem så lenge de ønsker det. Institusjonsplass tildeles når det ikke er tilstrekkelig med 

tjenester fra hjemmebasert omsorg, eller for kortere opphold til behandling, 

opptrening, observasjon 

Noen generelle kommentarer 

Målsettinger og viktige oppgaver for 2015 var å få ned sykefravær, og sette spesielt fokus på 

dette. Det ble også satt mål om å gjennomføre brukerundersøkelse, samt å sett fokus på antall 

omsorgsboliger i kommunen.  

 

Helse og omsorg har hatt en positiv utvikling i forhold til sykepleierstillinger, og i 2015 ble alle 

sykepleierstillinger besatt. Helsenor benyttes fremdeles til vikar innleie, spesielt i ferietid.  

 

Resultater av målsetting for 2015:  

Sykefravær i 2014 var på 12,9 % og for 2015 på 7,9%. Det vil si at arbeid med 

sykefraværsoppfølging har ført til nedgang på 5%.  

 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse i 2015.  Resultater for brukerundersøkelsen blant 

pårørende og beboere på Veset: 
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Helhetsvurdering for tjenesten blant både beboere og pårørende scorer høyt. 5,2 i Hof, mens 

snitt Norge er på 5.0. Beboerne scorer vurderingen til 5,8 mot snitt i Norge på 5,5. 

 

Resultater for brukerundersøkelsen hjemmetjenesten: 

Helhetsbildet for tjenesten scorer 5, hvor beste scor er totalt 6. 

 

Det blir kontinuerlig arbeidet med kvalitet og fagutvikling i helse og omsorg. Samlet sett er 

tjenesten i god utvikling, noe som kommer både brukere og ansatte til gode.    

 

Det ble også gjennomført en endring i bruk av omsorgsboligene i Hof borettslag i 2015. 

Vestbo flyttet inn med døgnbemanning for sine brukere senhøst 2015, og det forventes videre 

positiv utvikling i 2016. Noen av kommunens omsorgsboliger som over år har stått ledige ble 

alle utleid i 2015.  
 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 

 

 
 

Sektoren har et positivt resultat i 2015.  
 

Samhandlingsreformen 

Samhandlingsreformen har som et av sine viktige elementer et sterkt fokus på forebyggende arbeid – 

folkehelsearbeid – og å bruke ressursene riktig.  

 

Det har i en årrekke blitt drevet aktivt folkehelsearbeid innenfor samtlige sektorer i Hof kommune. 

Svært mye av det som har vært gjort innenfor sektorene for oppvekst, sosial, kultur, helse- og omsorg 

bærer sterkt preg av å ha vært forebyggende folkehelsearbeid direkte rettet mot brukere. Å sørge for at 

alt det gode arbeidet som gjøres blir sett i nær sammenheng med utfordringene som 

samhandlingsreformen er viktig. 

 

Virksomheten opplever fortsatt et økt press på tjenesten med bakgrunn i; 

 innleggelse av stadig mer behandlingstrengende pasienter 

 økende behov for palliativ (lindrende) behandling til en bredere aldersgruppe enn hva man 

tradisjonelt har hatt i sykehjem 

 Flere brukere med atferdsmessige utfordringer som skal tas hånd om i linjetjenesten. Kravet til 

sikkerhet øker. 

 økt krav til samhandling og kvalitet 

 økt krav til dokumentasjon 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

50 Helse og omsorg 59 202 566 60 381 889 61 881 889 98,05 1 179 323

500 Helse og omsorg 2 761 222 2 749 000 2 749 000 100,44 -12 222

510 Veset fellestjenester 2 248 955 2 418 969 2 418 969 92,97 170 014

515 Funksjonshemmede 2 809 528 3 028 708 3 028 708 92,76 219 180

520 Veset institusjon 22 012 173 22 436 095 22 436 095 98,11 423 922

525 Tjenester i fengsel 56 940 57 542 57 542 98,95 602

530 Tjenester i hjemmet 12 165 930 12 604 681 12 604 681 96,52 438 751

540 Tjenester i boliger 7 722 176 7 877 067 7 877 067 98,03 154 891

545 Ekstern omsorg 2 788 827 2 830 416 4 330 416 98,53 41 589

550 Kommunelege 2 711 418 2 371 349 2 371 349 114,34 -340 069

560 Helsestasjon 1 263 478 1 198 495 1 198 495 105,42 -64 983

570 Fysio og ergoterapi 2 107 404 1 948 369 1 948 369 108,16 -159 035

580 Dagsenter 554 513 861 198 861 198 64,39 306 685
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Viktige gjøremål i 2015:  

Særlige utfordringer har i 2015 vært overbelegg i lange tider på institusjonen. Det er flere 

pasienter med store behov, og alvorlige tilstander. Opptrening og tilbakeføring til hjemmet 

ifht våre korttidsplasser er normalt 2-3 uker, med alvorlige tilstander blir opptrenings tid over 

lenger tid, og noen overføres til langtid. Ved at pasienter har mer omfattende behov for hjelp 

er det nå slik at det må i hovedsak være to personell i stell ved hver pasient for å ivareta 

pasientsikkerhet. Dette har medført at det er satt på ekstra bemanning. På grunn av overbelegg 

ble det også kjøpt en plass ute. 

 

Institusjonsbasert omsorg  

De fleste pasienter ved avd D har behov for bistand fra 2 pleiere i stell, forflytning, WC og 

matsituasjoner. Noen beboere trenger bistand fra 3-4 pleiere i enkelte daglige gjøremål.  

 

Avdeling D er en svært travel avdeling med hyppige beleggskifter. De fleste beboerne har 

flere sykdomstilstander og sammensatte problemstillinger (hjertesvikt, hjerneslag, demens, 

alvorlig nevrologisk sykdom, diabetes, gikt, kreft mm). Avdelingen ivaretar pleiepasienter i 

langtidsopphold, rehabiliteringspasienter, lindrende pasienter, avlastningspasienter, pasienter 

som trenger vurdering ift ADL mm. Dette krever grundige sykepleierfaglige vurderinger, 

tiltak og oppfølging. Dette er tidkrevende, og krever mye av hele personalgruppa generelt, 

men av sykepleierne spesielt.  

 

Hjemmetjeneste 

Ved kutt i antall korttidsplasser/opphold slik det ble gjennomført i 2014 har presset på 

hjemmesykepleien økt i forhold til behov for tjenester. Pasienter skrives raskere ut fra 

institusjonen til hjemmet, og da med stort behov for hjemmesykepleie. I tillegg har det ved 

flere anledninger ikke vært ledig plass på korttid, og pasienter har derfor blitt skrevet ut fra 

sykehus til hjemmet. Noe som igjen fører til økt press på hjemmesykepleie.  

 

Alt som blir definert etter loven som krever hjelp fra hjemmesykepleie må det settes inn 

ressurser til. Omfattende problemstillinger med pasienter som bor hjemme, og hvor 

korttidsplasser/avlastning i institusjonen ikke er tilgjengelig medfører økta antall timer i 

hjemmet fra hjemmesykepleie. Til tider kan omfattende stell være krevende, og tidsbruk bli 

stort i hvert hjem. Det er ikke slik at bemanning øker selv om behov øker. Dette er også en 

fortløpende problemstilling i forhold til at pasienter skrives raskt ut fra sykehus, og det må 

også vurderes om tjenestens ressurser må øke.  

 

Dagsenter for demente 

Dagsenter for demente er innarbeidet i nåværende daglig drift av dagsenter. Tilbudet til 

hjemme boende demente vurderes som godt i det at dagsenter er tilpasset en blanding av 

brukere med forskjellige behov. Mål om at pårørende til hjemme boende demente skal få 

avlastning vurderes å være godt ivaretatt i det som tilbys gjennom dagsenteret.   

 

Psykisk helse og rus. 

Tjenesten er bemannet fast med 150 % stilling. I tillegg har det vært 200% stilling grunnet 

tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Ved disse stillingene har det vært gjennomført kursing av 

ansatte på rus, og avhengighetsproblematikk, samt at tjenesten utvikles i forhold til at brukere 

skal få et bedre tilbud til hverdagsmestring. Det er åpnet dagsenter for brukere av psykisk 
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helse en dag i uken, og dette videreføres. Tjenesten verdsettes av brukere, og en god utvikling 

av tilbudet fører til flere brukere.  

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste. Det skal være et lavterskel tilbud 

som er tilgjengelig for alle kategorier og brukere i målgruppen.  

 

Helsestasjonen er den eneste helsetjenesten som regelmessig og systematisk oppsøker og 

målgruppen og observerer og vurderer barns helse de første leveår. Skolehelsetjenesten følger 

videre opp med faste regelmessige kontroller for barn og ungdom. 

 

Helsestasjonen har fått flere lovpålagte oppgaver det siste året, og har også innført screeninger 

for å sikre kvalitet og utvikling av tjenesten.  

 

Skolehelsetjenesten har undervisning og gruppetilbud til elver i risikogrupper, og til alle 

elevene for å forebygge psykisk uhelse.  

 

På slutten av året flyttet det inn mange flyktninger i akuttmottak i Hof kommune. Det kom 

flere gravide, samt mange barn som skal følges opp inn i 2016. Om mottaket blir over tid vil 

tjenestens brukere øke i antall utover det som tjenesten normalt har.  

 

Fengselshelsetjenesten 

Det er lovpålagte helsetjenester i fengsel. Økt behov for personell for å ivareta de samlede 

utfordringer fører til at Hof kommune bør få større tilskudd. Det ble i 2015 tildelt større 

tilskudd for fengsel, enn i 2014. Høst 2015 blir det bygd nye lokaler for helsetjenesten i 

fengsel. Lokalitetene og arbeidsforhold har over tid vært for dårlige og er meldt videre 

gjentatte ganger. Det vil i 2016 med nye lokaler og forsvarlig arbeidsplass vurderes videre 

behov for ytterligere økt tilskudd blant annet økt tilstedeværelse av lege. 
 

Utfordringer i 2016: 

Generelt vil utfordringer i helse og omsorg være sykefravær grunnet det belastende arbeid, og 

høye gjennomsnittsalder på ansatte. Arbeid rundt dette vil videreføres i 2016.  

 

Dekning av sykepleiere på natt, og det ansvar som påligger tjenesten både for brukere og 

ansatte i forhold til pasientsikkerhet vil det sette et spesielt fokus på for å sikre at det er godt 

nok.  

 

Antall plasser i institusjonsbasert omsorg har vært kuttet, pleiebehov er større for hver enkelt 

enn i 2014, og det blir stadig mer sammensatte problemstillinger i forhold til sykdomsbilde. 

Dette gjelder både på institusjonen, og i hjemmetjenesten. Det vil følges tett, og utarbeides 

risikoanalyser på flere områder i 2016.  

 

Det vurderes at det kan være et for høyt antall omsorgsboliger i Hof kommune i Hof 

borettslag. Kommunen har fylt opp egne boliger, men mange av de private står tomme. Det er 

nødvendig å se om det kan være mulig å finne gode helhetlige løsninger på denne situasjonen.  

Det vil etableres et bofellesskap for enslige mindreårige i 2016, og tjenesten vil legges inn 

under tjeneste for boliger. Kostnadsmessig vil tilskudd dekke store deler av dette tiltaket.  
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Jordmor og helsetjenesten har fått flere brukere grunnet flyktningmottak, og det må vurderes 

forløpende om ressurser må økes. Det vil inngås et samarbeid med Re kommune 

(Holmestrand får samme tilbud) om legetjeneste til flyktninger.  

 

Fokusområder i 2016:  

 
 

 Fokus på demens og oppbygging av faglig kompetanse på området. 

 Fokus på tiltak for å redusere sykefravær og økt trivsel i arbeidsforholdet  

 Opprettholde kvalitativt god og forsvarlig drift  

 Videreutvikle kvalitetssystemet med rutiner, prosedyrer og faglige veiledninger 

 Behov for kommunale boliger til rusmisbrukere 

 Utrede behov, og endringer angående omsorgsboliger i Hof kommune.  

 Utvikle folkehelsearbeidet 

 Etablere bofellesskap for enslige mindreårige 
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11.  Nord – Jarlsberg kulturskole 
 

Beskrivelse  
 

Sentrale virksomhets- og ansvarsområder: 

Interkommunal kulturskole for Hof, Re og Holmestrand, med Hof som vertskommune. 

Desentralisert undervisning i alle tre kommuner. 

Salg av dirigenttjenester til alle 4 skolekorps i de tre kommunene. 

 

Stillingsressurser pr. 31.12.15: 

Administrasjon: 1,7 årsverk 

Dirigenttjenester: 0,92 årsverk 

Ordinær kulturskoleundervisning: 7 årsverk, inkl kjøp av tjenester i 0,4 årsverk. 

 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 

 

 
 

 

Kommentarer til avvik: 
Kulturskolen gikk totalt sett (3K) med et overskudd i 2015 som er fordelt i forhold til vedtatt 

fordelingsnøkkel. Hovedsakelig tilfaller «overskuddet» denne gang Hof kommune. Overskuddet 

skyldes spart lønn og høyere inntekter. Deler av sparte lønnsutgifter skyldes at man hadde budsjettert 

for høyt på lønn. Dette ble oppdaget tidlig, og man har derfor jobbet ut fra en lavere ramme. Likevel 

har man kommet ut bedre enn det reviderte budsjettet, noe som bl.a. skyldes at det har vært billigere 

vikarer inne i vikariater. Kulturskolen har vært gjennom en omstilling som sannsynligvis vil være 

sluttført til skolestart i august 2016. Omstillingen er delvis en effektivisering av driften og delvis en 

markedstilpasning av fagtilbudene. I tillegg har man jobbet med å få på plass noenlunde tilsvarende 

fagtilbud i hele 3K for at skolen skal fremstå mer enhetlig. Omstillingen har tatt lengre tid enn 

forutsatt. Man har som følge av dette midlertidig hatt en lavere bemanning enn det som er vedtatt. 

Delvis fordi det tar tid å bygge opp igjen tilbud som har ligget nede og fordi man har slitt med å få tak 

i de rette lærekreftene. Det har vært særlig vanskelig å få tak i «riktig» kompetanse på 

blåseinstrumenter og korpsdireksjon. 

 

Viktige gjøremål i 2015 

 Elevtallet pr 01.10.2015 (GSI) viser 442 elever mot 418 i 2014. Dette er fordelt på 171 (168) i 

Re, 147 (129) i Holmestrand og 124 (121) i Hof. Det var totalt 92 på venteliste pr 01.10, mot 

124 i 2014. Ventelisten er økende i Re, konstant i Hof og kortere i Holmestrand. Kortere 

venteliste i Holmestrand skyldes bl.a. økt kapasitet på sang/piano. 

 Økt elevtall i Hof skyldes økt rekruttering i korps. Økningen i korpset er større enn den totale 

økning og kompenserer i noen grad for lavere elevtall på drama/teater.  Økt elevtall i 

Holmestrand skyldes at kapasitet på sang/piano ble økt. I tillegg fikk man noe flere elever på 

korps. En liten økning i Re skyldes økt rekruttering til visuell kunst, som også kompenserer 

for lavere elevtall på drama/teater. 

 Elevtallet på drama/teater har gått en del ned i 2015, både i Re og Hof. Kulturskolen hadde 49 

elever på drama/teater i 2015 mot 63 i 2014. I Re skyldes dette stor utskifting på lærersiden. I 

Hof skyldes det lavere barnetall i kommunen. I Re jobbes det med å øke elevtallet igjen. I Hof 

er antall grupper redusert fra 4 til 3. 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

70 Kulturskole 1 151 719 1 552 364 1 552 364 74,19 400 646

700 Nord-Jarlsberg kulturskole 1 151 719 1 552 364 1 552 364 74,19 400 646



Årsberetning 2015 – Hof kommune 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Side 42 

 Kulturskolen er i gang med å implementere den nye rammeplanen som definerer opplæringen 

i tre trinn; grunntilbud, kjernetilbud og fordypningstilbud. 

 Fra august 2015 ble det opprettet «kulturkarusell» i Hof, et tilbud til elever på 1. og 2. trinn 

hvor man gjennom året får prøve seg innenfor alle kulturskolens fagområder. Dette er et ledd i 

innføringen av den nye rammeplanen, og «kulturkarusellen» defineres som et grunntilbud. 

Ressurser til «kulturkarusellen» i Hof er tatt fra drama/teater. Max elevtall i gruppen er 10 

elever, og ved oppstart hadde man full gruppe og noen få på venteliste. 

 Kulturskolen underviste i 21 ulike disipliner gjennom hele 2015. Dette var: fiolin, cello, piano, 

kirkeorgel, gitar, el-gitar, el-bass, band, sang, tverrfløyte, klarinett, saksofon, kornett/trumpet, 

horn, trombone, baryton, tuba, slagverk, 1. års aspiranter i korps, visuell kunst og drama/ 

teater. Alt dette defineres nå som en del av kulturskolens kjernetilbud i tråd med den nye 

rammeplanen. 

 Nytt av året er et fordypningstilbud for de mest motiverte musikkelevene. Mange av disse får 

utvidet tid på sitt hovedinstrument. (Mot ekstra betaling) Alle kulturskolens fordypningselever 

samles 4 ganger i løpet av skoleåret på Våle samfunnshus for å jobbe med musikkteori og 

samspill. Det er i alt 20 elever i gruppen, hvorav 2 fra Hof. Dette tiltaket er igangsatt som et 

ledd i implementeringen av den nye rammeplanen.  

 Kulturskolen hadde direksjon i Hof skolekorps, Våle skolekorps, Ramnes og Røråstoppen 

skolekorps og Holmestrand og Botne skolekorps gjennom hele 2015.  

 Kulturskolen har gjennom året arrangert elevkonserter, teaterforestillinger og kunstutstillinger 

samt hatt mange spilleoppdrag på forespørsel fra organisasjoner og institusjoner. I mars 2015 

ble det arrangert en stor bandkonsert på Våle Samfunnshus hvor alle bandene i kulturskolen 

deltok. Våren 2015 arrangerte kulturskolen «Åpen dag» på Våle samfunnshus. Her var det 

kunstutstilling og flere teaterforestillinger og konserter.  Under arrangementet medvirket 

elever fra alle tre kommuner. Videre har strykeelevene deltatt i samarbeid med Våle- og 

Ramnes orkesterforening og orgelelevene har deltatt på flere konserter og turer og på 

«mestermøter» i Våle kirke. Kulturskolen har gjennomført fem kirkekonserter i desember i 

følgende kirker: Våle, Ramnes, Hillestad, Y-kirken og Eidsfoss. 

 Kulturskolen fremmer hvert år kandidater til «Drømmestipendet». Man har som mål å fremme 

kandidater fra alle tre kommuner. Man kan fremme flere kandidater fra samme kommune hvis 

disse representerer ulike kategorier. I 2015 ble følgende kandidater fremmet: Karina Dunseth 

(musikk, Holmestrand), Mie Bowen (visuell kunst, Holmestrand), Erlend Bae (musikk, Re) og 

Aksel Konstantin Molteberg (teater, Hof). Av disse var det kun Aksel K. Molteberg som kom 

gjennom «nåløyet» og fikk et stipend på kr 10 000,-. Dette ble delt ut av ordføreren på 

kommunestyremøtet i Hof i juni.   

 Fra skoleåret 14/15 ble det besluttet å arrangere årlige lærerkonserter på omgang mellom 

kommunene. Første lærerkonsert ble arrangert i Hof 26. mars 2015 som en torsdagskonsert i 

Hof kirke. Bjørn Norvall Hoemsnes (pianolærer) komponerte et eget stykke til denne 

konserten: «Skibergsuiten». Dette ble tilegnet kultursjef Gert Olav Green og urfremført på 

konserten. 

 I Hof finnes det et eget musikkstipend, Inger Johanne Nordbys musikkpris. I 2015 gikk dette 

til Tony Jahren Olsen (slagverk), og ble delt ut på torsdagskonserten 26. mars. 

 Brukerundersøkelse ble gjennomført våren 2015. Skjemaet ble sendt ut til 339 e-postadresser. 

65 har svart, en svarprosent på 19,2%. Dette til tross for at man har sendt ut påminnelser samt 

lokket med en premie- et gavekort på 500,-.  Svarene gir likevel noe å jobbe videre med. De 

aller fleste er svært fornøyd med tilbudet. Forbedringspotensialet går på informasjon og 
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tilhørighet. Dette har man jobbet med i staben i løpet av høsten 2015, og blir fortløpende 

videreført. Ny brukerundersøkelse er planlagt vårsemesteret 2017. 

 Kulturskolen har i 2015 videreført arbeidet med synlighet og rekruttering. Selv om ikke dette 

har ført til økte ventelister, så har det ført til at kapasiteten i skolen til enhver tid har vært godt 

utnyttet.   

 Kulturskolen har i 2015 fullført oppgradering av lokalene på Våle Samfunnshus (Re) og 

Gjøklep U- skole (Holmestrand). Bygningsmessige tilpasninger er finansiert av Re og 

Holmestrand utenom kulturskolens budsjett. Inventar er finansiert av kulturskolen selv. Det er 

i tillegg brukt penger på reparasjon av instrumenter samt innkjøp av instrumenter og utstyr i 

hele kulturskolen. Dette vil øke kvaliteten på tilbudet og redusere behovet for transport av 

utstyr mellom undervisningsstedene. Det er satt av penger på fond til ytterligere investering i 

Holmestrand. Dette fordi utstyret i Holmestrand har vært særdeles nedslitt. Disse pengene vil 

bli benyttet i løpet av 2016. 

 

Utfordringer i 2016: 
 

 Videreføre aktivitetsnivået og videreutvikle kvaliteten på kulturskolen innenfor vedtatte 

målsettinger og rammebetingelser.  

 Gjennomføre gode arrangementer i mindre og større format.  

 Opprettholde god faglig og pedagogisk kvalitet på undervisningen, til tross for små stillinger. 

 Fortsette arbeidet med å utvikle kulturskolen som ressurssenter.  

 Arbeide for tilpasset undervisning, og å sette elevenes utvikling og trivsel i sentrum. I tråd 

med resultatene i brukerundersøkelsen videreføres arbeidet med å øke elevenes sosiale 

tilhørighet til hverandre og til kulturskolen. Tiltak her er blant annet økt gruppeundervisning. 

 Fortsette arbeidet med implementering av den nye rammeplanen. En stor utfordring her vil bli 

å finne en løsning på å få til et grunntilbud i Holmestrand og Re etter mønster fra den 

nystartede «kulturkarusellen» i Hof. Her er det både praktiske og økonomiske utfordringer. 

Det nystartede fordypningstilbudet vil bli videreført, muligens med litt færre elever enn man 

har i dag. Det vil etter planen bli gjennomført prøvespill for opptak. Gjennomføringsmodell og 

kriterier må utarbeides i løpet av våren 2016.  

 Ny nasjonal rammeplan for kulturskolen er vedtatt, og nå er det fagplanene som er under 

utarbeidelse. Vår kulturskole er med i høringsgruppen. Når de overordnede fagplanene blir 

vedtatt i oktober 2016, starter arbeidet med implementering og utarbeidelse av lokale 

fagplaner. 

 Legge til rette for kompetanseheving, spesielt i forhold til gruppeundervisning og digitale 

media. 

 Bidra til å løfte skolekorpsene våre. 

 Videreføre årlig lærerkonsert, våren 2016 i Holmestrand. Dette er et tiltak for økt samarbeid 

mellom musikklærerne samt vedlikehold av kompetanse ved at lærerne må øve systematisk 

frem til konserten. Starte planlegging av lærerkonsert 2017 i Re. 

 Starte planlegging av neste brukerundersøkelse som vil komme tidlig på vårparten i 2017. 

 Opprettholde og øke synligheten i alle tre kommuner, blant annet ved at kulturskolen tar i bruk 

facebook som kommunikasjonsmedium. 
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12.  Økonomi og HR 

 

Beskrivelse  
Økonomikontoret består av 3 personer. Kommunekassa/økonomikontoret har ansvar for: budsjett, 

økonomiplan, regnskap og fakturahåndtering, fakturering, årsmelding, innfordring av kommunale 

krav, lønn og fravær, økonomisk rapportering, KOSTRA, finansiering og lån, økonomisk 

saksbehandling og innkjøpsavtaler.  

 

Ressursbruk i 2015 og økonomisk oversikt 
 

 
 

Kommentarer til avvik: 
 

Merkostnader forklarer seg hovedsakelig til kostnader i forbindelse med innføring av nytt 

økonomisystem og moduler som er kommet på plass i 2015. 

 

Viktige gjøremål i 2015 

 

I 2014 gikk vi over til moderne system innenfor alle områder relatert til økonomi og HR. I tillegg 

anskaffet vi modul for å ivareta ressursstyring og turnus, rekruttering og kompetanse, 

barnehagesystem og skolesystem. Alt er integrert med økonomisystemet.  

 

Innføringen av systemet har også pågått i 2015 med de moduler som gjensto, bl.a. elektronisk 

reiseregning, ansatt kompetanse og rekrutteringsmodul, samt eHandel. Prosessen har gått meget bra, 

funksjonalitet og brukervennlighet er meget.  

 

Ut mot sektorene og for sektorenes bruk av systemet brukes i hovedsak web-modulene når det i 

gjelder økonomirapportering, budsjettering og fakturahåndtering. Slik systemet er bygget opp kan man 

med litt it-kompetanse relativt enkelt finne ut mye på egenhånd.  

 

Utfordringer i 2016: 

 

 Sørge for økt kompetanse i bruk av det nye økonomisystemet gjennom læring og daglig bruk. 

 Påse at integrasjoner og filoverføringer mellom de ulike deler av økonomisystemet fungerer.  

 Bidra til økt kompetanse og opplæring i bruk av økonomiverktøy ute i sektorene.   

 Bidra til bedre rapportering og økt politisk forståelse for de økonomiske utfordringene. 

 Sørge for at økonomireglement etterleves og gjennomføre rutiner for styring av prosjekter 

 Påse at sektorene foretar bedre innkjøp og praktiserer regelverk.  

 Påse at lover og regelverk innenfor økonomi og innkjøp etterleves ute i sektorene.  

 Sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelig internkontroll på den økonomiske aktiviteten i 

kommunen.  

 Foreta stikkontroller innenfor økonomi for å påse om regelverk overholdes. 

 Foreta stikkontroller på om inngåtte kontrakter etterleves eller oppfylles i henhold til kontrakt. 

 Revidering av økonomireglement er satt på vent da det vil bli nytt økonomireglement i 

forbindelse med etablering av ny kommune.  

 Igangsette og gjennomføre flere gruppearbeider innenfor økonomiområdet for å få på 

plass ny kommune innen 1. januar 2018.  

 

  

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik

80 Økonomi 3 861 214 3 722 204 3 722 204 103,73 -139 010

800 Økonomi hr 3 861 214 3 722 204 3 722 204 103,73 -139 010
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13.  Plan og byggesak, årsmelding fra Holmestrand 2015 

 

Virksomheten utfører: 

 Vertskommune for all saksbehandling etter Plan- og bygningslov og Matrikkellov i 

Hof og Re 

 Byggesaksbehandling – Utbyggingsavtaler – Refusjon - Ulovlighetsoppfølging 

 ehandling av private reguleringsplaner og områdeplaner 

 Felles 3-k kommuneplanlegging for planstrategi og samfunnsdel  

 Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for 3k 

 Oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen 

 Forvaltning av kommunenes geodata, digitale kart, og kartbaser 

 Friluftslivsmyndighet i Holmestrand - friluftsliv/turvei mot Sande 

 Forurensningsmyndighet i Holmestrand - utslippstillatelser spredt avløp 

 Vertskommune for VA-ingeniør i Hof 

 

Spesielle hendelser 

 Reviderte kommuneplaner med likelydende samfunnsdeler ble vedtatt i Hof 24. februar, 

Holmestrand 17. juni og Re 8. september. 

 Holmestrand ble vertskommune fra 16. juni for VA-ingeniør i Hof i kombinasjon med 

prosjektleder for turvei mot Sande på nedlagt jernbanespor.  

 Miljøverndepartementet avgjorde innsigelsen fra Jernbaneverket mot reguleringsplanen 

for Holmestrand kollektivknutepunkt 23. juli og fastsatte parkeringskravet til minimum 

226 plasser. Bystyret endret sitt planvedtak tilsvarende 4. november. 

 Bystyret opphevet helt eller delvis 13 utdaterte reguleringsplaner i løpet av året. 

 Bystyret vedtok 9. september reguleringsplan for Sparebankkvartalet inkl. nytt bibliotek. 

 Bystyret aksepterte 9. september Jernbaneverkets endelige tilbud om 12 mill.kr i 

anleggsbidrag til ny fylkesvei gjennom byen etter harde forhandlinger.  

 Jernbaneverket sprengte ut sjakta til heisen fra Rove til stasjonshallen. 

 vertskommuneansvaret bortfaller 31.12.16. 

 2 nye kvartalslekeplasser er etablert; anlegg for sirkeltrening i Borgenparken og anlegg for 

parkour i Barlinveien. 

 Opparbeidelsen av kommunens nye store boligfelt på Nordre Berg ved Gullhaug er i gang. 

 Samarbeidsavtalen med Re om 3-k kommuneplanlegger er sagt opp løper ut 2016. 

 Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon på tjeneste byggesak. Rapporten kommer i 2016. 

 

Bemanningssituasjon:  2015   2014  

Byggesak:   5,0 årsverk  5,0  

Plansak:   4,0 årsverk  4,0 

Oppmåling:   3,0 årsverk  3,0 

Geodata:   1,5 årsverk  1,5 

3-k kommuneplanlegger 1,0 årsverk  1,0 

Prosjektleder turvei Sande 0,4 årsverk  - 

Virksomhetsleder:  1,0 årsverk  1,0 

Merkantil   1,6 årsverk  1,6 

I alt            17,5 årsverk  17,1 årsverk 
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Nøkkeltall fra Kostra 

       2015  2014  Hof Re 

 Mottatte byggesøknader               145  177  49 102 

 Ferdigbehandlede i løpet av året   141  175   40  101 

 Ferdigattester       81    64  28   70 

 Dispensasjoner – politisk og delegert    14    16    5   15 

 Klager på byggesaksvedtak       4      7    2     4 

 Tilsyn - ulovlighetsoppfølging       5      4    1     3 

 Pålegg – ulovlighetsoppfølging       4      -    1     3 

 Sanksjoner – ulovlighetsoppfølging      4      -    1     3 

 Gjennomførte oppmålingsforretninger    19     30  20   15 

 Delingstillatelser           6      4  10   22 

 Eiendomsopplysninger til eiendomsmeglere 234  222   -   - 

 

 

Plan   PlanID Under arbeid    Vedtatt   Formål 
FELLESKJØPET SYD 2012013 X  Næring 
BENTSRUD VEST 2012017 X  Næring 
OLAV DUUNS VEI 17 2014023 X  Bolig 
GREFSRUD 2014024 X  Bolig 
SPAREBANK-

KVARTALET 
2014025  X Kombinert 

formål 
NORDRE BERG – B9 2015026 X  Bolig 
NY VEI SJØSKOGEN - 

KLEIVAN 
2015027 X  Samferdsel 

HVITTINGFOSSVN. 123 

B 
2015028 X  Bolig 

FV 900 GJENNOM 

SENTRUM 
2015029 X  Samferdsel 

KRANA-HAKAN - 

reguleringsendring 
2015030 X  Småbåthavn 

EKEBERG GARTNERI 2015031 X  Bolig 
ROVEVN. 32 A OG B 2015032 X  Bolig 
OPPHEVEDE PLANER   13  
MINDRE ENDRINGER  2 5  

 

Plan Hof  PlanID Under arbeid    Vedtatt   Formål 
SUNDBYFOSS – 54/1 2015002 X  Næring 
KOLSTADJORDET 2015003 X  Bolig 
GRØNSET – 44/2, 108 2015004 X  Bolig 
MINDRE ENDRINGER  1 1  

 

Plan Re  PlanID Under arbeid    Vedtatt   Formål 
OMRÅDEPLAN 

LANGØYA/ENDRING 
20100004  X Kombinert 

formål 
SYDBRUDDET 

LANGØYA 
20140027  X Kombinert 

formål 
VARSLET PLANARBEID  10   
MINDRE ENDRINGER  1 5  
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14.  Økonomisk analyse 2015 

For å få et lite innblikk i Hof kommunes økonomi har vi valgt ut noen elementer for å beskrive og gi 

innsikt i økonomisk status. 

 

Vårt regnskap rapporteres internt i kommunen på egne ansvarsområder. Eksternt rapporteres det til 

SSB på KOSTRA-tall.  

 

KOSTRA-tall egner seg til å sammenligne med andre og til å vurdere hvordan kommunen prioriterer 

ressursene i forhold til andre. Dette kan være interessant i forbindelse med økonomiplanarbeider. På 

SSB sine sider, http://www.ssb.no kan man lete frem de tallene man vil for alle kommuner.  

 

Kommunens interne regnskap er inndelt i detaljregnskap for  

- drift, kapital og balanse 

 

Driftsregnskapet dekker forhold ved den ordinære driften og viser kommunens driftsinntekter og 

driftsutgifter. 

 

Investeringsregnskapet tar for seg investeringer. Investeringer er anskaffelser av en verdi som i følge 

standarder er satt til et minstebeløp på 100.000 og levetid på over 3 år. Ordinært vedlikehold ansees 

som en driftskostnad, mens tiltak som fører en bygning i bedre stand eller bedre standard regnes som 

en påkostning og altså en investering. Videre er det viktig at kommunen står som eier av det objektet 

det investeres i for at det skal være en investering. Overføringer til Kirkelig Fellesråd kan godkjennes 

som investering dersom tiltaket det overføres til kan klassifiseres som anleggsmiddel etter reglene som 

gjelder for kommunen. 

 

Kommunens balanseregnskap viser hvilke eiendeler som kommunen eier og hvordan disse eiendelene 

er finansiert med gjeld eller egenkapital. 

 

Balansen 

 

Eiendeler (1000 kr) 
Anleggsmidler: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Faste eiendommer 150 038 178 529 204 929 203 867 199 748 194 407 198 999 199 744 

Utstyr, maskiner  5 433 4 843 4 920 4 010 3 838 3 419 6 468 5 298 

Langsiktige utlån 1 952 1 276 584 354 1 003 1 963 2 416 2 515 

Aksjer, andeler 3 104 3 401 3 706 4 038 4 424 4 897 6 408 5 934 

Pensjonsmidler 147 279 160 827 174 704 167 935 184 664 204 545 230 597 247 899 

Sum anleggsmidler 307 806 349 151 388 844 380 205 393 677 409 232 444 889 461 389 

         

Omløpsmidler:         

Kortsiktige fordringer 9 505 12 263 9 296  12 561 15 381 11 704 14 357 19 474 

Premieavvik 6 519 6 645 7 161 8 200 15 767 16 974 20 520 18 238 

Aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sertifikater 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obligasjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kasse, post, bank 59 790 39 416 45 442 44 915 42 071 45 361 33 591 34 105 

Sum omløpsmidler 75 814 58 325 61 900 65 676 73 220 74 040 68 469 71 817 

         

SUM EIENDELER 383 620 407 200 450 744 445 880 446 897 483 271 513 358 533 206 
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Gjeld og egenkapital 
Egenkapital: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Disposisjonsfond 16 844 12 296 10 209 13 886 13 108 7 373 6 354 6 515 

Bundne driftsfond 4 456 4 946 5 381 6 490 7 215 7 252 6 521 7 154 

Ubundne investeringsfond 21 612 14 043 10 524 13 233 13 233 12 713 12 713 12 713 

Bundne investeringsfond 871 31 31 117 165 241 334 435 

Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 0 -2 157 0 0 0 

Regnskapsmessig mindre forbruk 0 0 3 919 0 0 4 389 0 1 907 

Udisponert i investeringsregnskap 0 921 555 0 0 0 0 0 

Likviditetsreserve 6 015 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitalkonto 93 578 110 835 112 520 74 534 69 290 56 219 62 733 68 158 

Endr. Regnsk. Prinsipp påvirker AK drift 2 802 -622 -622 -622 -622 -622 -622 -622 

Endr. Regnsk. Prinsipp påvirker AK inv         

Sum egenkapital 146 178 142 450 142 519 107 638 100 227 87 565 88 033 96 261 

         

Gjeld:         

Pensjonsforpliktelse 166 232 181 159 195 998 219 990 240 339 271 064 298 271 307 097 

Lån 47 996 56 882 83 572 88 676 89 749 86 720 88 900 93 887 

         

Kortsiktig gjeld 23 214 26 710 26 661 29 576 33 862 34 974 35 299 32 983 

Premieavvik 2 323 2 180 1 993 2 424 2 721 2 948 2 854 2 977 

         

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 383 620 407 476 450 744 445 880 466 897 483 271 513 358 533 206 

         

Endring egenkapital i året -473 -3 729 69 -34 881 -7 411 -12 662 468 8 228 

(tall i 1000 kr.) 

 
Det er investert betydelig og over kort tid, på hele 2000-tallet. Investeringene er blitt finansiert med fond 

og låneopptak, som har medført stor reduksjon i fond og økning i gjeld. Dette har fått stor innvirkning 

på driftsregnskapet i form av renter og avdrag, samt at kostnadene til drift og vedlikehold har økt og at 

handlefriheten er redusert ved at det ikke lenger er noe buffer til å dekke uforutsette kostnader.  

 

Salg av eiendom som ikke brukes til vår tjenesteproduksjonen har avhjulpet noe. Bankinnskuddene har 

over tid blitt redusert. Fondene er redusert, samt at gjeld er økt. Alt bidrar til innstramming i kommunens 

handlefrihet og større utfordringer med å få økonomien i balanse. Det kan medføre 

likviditetsutfordringer før vi er over i ny kommune 01.01.2018. 

 

Arbeidskapitalen (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld) er bedret med 5,5 millioner, 

dvs. dvs. bedret evne til å betjene våre forpliktelser.  

 

 
 

Likviditetsgrad 
 

Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord 

måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller.  

Likviditetsgrad bør være over 2. 

 

Likviditetsgrad 3, bankinnskudd i forhold til kortsiktig gjeld. Bør være større enn 0,33. 

  

 

31.12.2015 31.12.2014 Endring

 kr  71 816 918  kr      68 468 691 3 348 228 

 kr  35 960 315  kr      38 153 204 2 192 890 

 kr  35 856 603  kr     30 315 486 5 541 117 

Balanseregnskapet :

2.1   Omløpsmidler

2.3   Kortsiktig gjeld

Arbeidskapital

Oml-midler / kortsiktig gjeld 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Likv.grad 1 3,3 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 1,8 2,0

Likv.grad 3 2,9 1,6 1,7 1,7 1,2 1,3 1,0 1,0

% endring 67,94 % -43,86 % 6,07 % -2,94 % -24,89 % 4,39 % -26,63 % 8,66 %
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Lånegjeld 

 
Ekstern lånegjeld utgjør 94 mill. kr. Det ble tatt opp 8,592 mill. i lån 2015. Dette er inkludert startlån 

til videre utlån på 3,3 mill.  

 

Når det gjelder startlån er det lånt ut 2,4 mill. Det forventes at behovet vil øke og at vi må ta opp 

ytterligere lån til startlånsformål i 2016.  

 

Så lenge utlånte midler er mindre enn hva vi har tatt opp i lån til startlån betaler vi mer renter og 

avdrag enn vi tilsvarende får tilbake i form av nedbetalinger. I tillegg må vi ta høyde for noe tap på 

utlån.  

 

Lånegjeld er betydelig, selv om vi fortsatt ligger lavt i forhold til landsgjennomsnittet og det gjør oss 

sårbare ved renteøkninger i fremtiden. Derfor må vi sørge for å ha et tilfredsstillende positivt netto 

driftsresultat.  

 

 
 

Pr. innbygger er det en gjeld på ca. kr. 29 683.  
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Fondsmidler 
Oversikten nedenfor viser samlet oversikt over kommunens frie fondsmidler. Vi ser at samlede fond, er 

blitt betydelig redusert.  

  

 
 
(tall i 1000 kr) 

 
I 2001 hadde Hof 77 mill. på frie fond som det høyeste. Den gangen var gjelden under 20 mill. Fra år 

2000 frem til 2015 er det investert for 300 mill. Frie fond er redusert til 20 mill. og gjelden økt til 94 

mill.  

 

I praksis er fondene på et minimum av hva de burde være på, likviditeten er blitt svak, så fondene bør 

styrkes igjen for bl.a. ha rom for økte pensjonskostnader i årene som kommer. Det burde vært avsatt 

årlig til pensjonsfond.  

 

Driftsregnskapet 
 

Oversikten nedenfor viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat. Mange og for store investeringer 

på kort tid og kostnader forbundet med dette, uten at vi har fått tilsvarende kostnadsreduksjoner på 

andre områder eller at det er funnet nye inntektsområder medfører at økonomien er utfordrende.  

 

 
 

Netto driftsresultat er likevel positivt i 2015 med 2,7 mill. Regnskapsmessig mindre forbruk er 1,9 

mill. kr. Både brutto driftsresultat og netto driftsresultat er fortsatt svakt og det er grunn til å bekymre 

seg.  

 

Et annet mål på resultatet er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. Dette bør utgjøre ca. 1,75 %, 

dvs. ca. 4,2 mill. I Hof utgjør dette målet 1,1 % som er noe for lavt.  

 

Årsaken til at det bør være minst 1,75 % skyldes at kommunen skal ha rom for bl.a. finansiering av 

investeringer som medfører driftsmessige konsekvenser, men like viktig er det jo å ha en buffer for 

uforutsette kostnader.  
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Slik økonomien er i Hof er det ikke noe buffer, og enhver kostnadsøkning gir økonomiske 

utfordringer.  

 

Det bør fortsatt vises nøkternhet den tiden Hof har igjen som egen kommune. De store investeringene 

som er gjort burde man være tilfreds med at er gjort, og fremover bør investeringsaktiviteten være lav. 

Det vil fortsatt være en anstrengt økonomi og det er ikke rom for å sette i gang mer uten å gjøre 

upopulære grep på drift.  

 

Tilførsler fra eventuelle salg av verdier bør en være forsiktig med å bruke til nye investeringer eller 

reduksjon av gjeld som i så fall svekker likviditeten ytterligere og vil medføre problemer med å betale 

løpende forpliktelser.  

 

Oversikt sektorene 

 

 

 
 

De fleste sektorene har positive avvik. Det vises ellers til detaljer fra sektorenes årsmelding. 

 

Lønnsutviklingen er som kjent et av de kostnadselementene som har størst betydning å ha kontroll og 

oversikt med og utviklingen har vært som vist i tabellene nedenfor.  

 

 
 

Det meste av aktiviteten i en kommune er lønnsrelatert da det meste er utøvelse av rene tjenester. Flere 

tjenesteområder er i 2015 gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, kommuner eller private.  

 

Områdene byggesak, plan og geodata ble flyttet i 2014 til Holmestrand. Landbrukskontor ble flyttet til 

Re 1. juli 2014. Det ble også barnevern. Innen omsorg er også her tjenester blitt overført til eksterne 

omsorgstjenester i 2014. I slutten av 2015 ble bl.a. kultur overflyttet til Holmestrand. Derav er andelen 

lønn redusert og erstattet med kostnader til kjøp av tjenester fra andre.   

 
Forholdet mellom drift og investeringer 

 

I investeringsregnskapet er det siden 2000-tallet blitt investert for langt større summer enn årlige netto 

driftsresultater.  

 

De store investeringene på 2000-tallet er av hovedforklaringene til at vi sliter med å få endene til å 

møtes.  

 

Ansvar Sektor Regnskap Rev. buds. Oppr. buds. Forbruk % Avvik
10 Teknikk, kultur, utvikling 32 118 178 31 833 378 31 833 378 100,89 -284 800

20 Undervisning 35 912 134 35 831 367 35 831 367 100,23 -80 767

30 Barnehage 18 761 291 19 608 134 19 608 134 95,68 846 843

40 NAV 10 953 291 10 632 251 10 632 251 103,02 -321 040

50 Helse og omsorg 59 202 566 60 381 889 61 881 889 98,05 1 179 323

70 Kulturskole 1 151 719 1 552 364 1 552 364 74,19 400 646

80 Økonomi 3 861 214 3 722 204 3 722 204 103,73 -139 010

90 Frie inntekter, finans, felles -161 960 391 -163 561 587 -165 061 587 99,02 -1 601 196

2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Lønn-/sos.utgifter 88 104 90 804 95 736 103 227 114 319 123 759 127 947 137 063 145 757 151 245      148 385    147028,1

Sum driftsutgifter 129 653 135 612 146 662 157 392 169 193 186 406 201 878 215 198 227 650 228 306      245 706    242359

Prosent 68,0 % 67,0 % 65,3 % 65,6 % 67,6 % 66,4 % 63,4 % 63,7 % 64,0 % 66,2 % 60,4 % 60,7 %
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Årsberetning 2015 – Hof kommune 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Side 53 

Selvkostområder 

 

Etter flere år med økning i gebyrene er de satt ned den senere tid. Det gjenstår fortsatt penger på fond 

for avløp, renovasjon og slam.  

 

Flere innbyggere, med samme innsats av kostnader, vil dette bidra til at gebyrene går ned.  

 

 
 

 

Underskudd på selvkost er ikke bokført som fremført underskudd, men det kan hentes inn senere år ved 

økning i sats slik at inntekter er høyere enn utgiftene på det enkelte område.   

 

Byggesak og oppmåling er overført til Holmestrand og er opphørt som selvkostområde i regnskapet til 

Hof, da dette nå må ivaretas av samarbeidet. 

 

På grunn av midler på fond kan det medføre at avgiftene må settes ytterligere ned.  

 

  

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Renter 

selvkost 

fond

Deknings-

gradsfond 

pr. 31.12 2)

Fremført 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Vann 2 623 081 2 193 099 429 982 119,61 % 523 828 5 991 0 -99 837

Avløp 3 348 089 3 617 518 -269 429 92,55 % -255 532 13 897 595 514

Renovasjon 3 557 520 3 764 547 -207 027 94,50 % -174 747 32 280 1 592 708

Slam 459 571 539 182 -79 611 85,23 % -75 020 4 591 201 437

Feiing 815 157 400 838 414 319 203,36 % 415 330 1 011 260 301 0
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Oversikt over investeringer i 2015 

 

Oversikten viser hva som er status for 2015 og bevilgninger samlet, som viser hvilke prosjekter som 

løper som er bevilget tidligere år 

 

 
 
Oppsummering økonomi 

Økonomisk status i Hof kommune er noe forbedret siden forrige år. Fokus frem mot 01.01.2018 bør 

være å drive i balanse, roe ned aktiviteten og få til en god overgang inn i ny kommune med fokus på de 

riktige tingene.  

 

 
 

Sammenlignet med andre kommuner har Hof kommune et gjeldsnivå som burde være 

akseptabelt, men dette må vi se i relasjon til at vi har svært lave fond som ikke er gunstig. Netto 

driftsresultat er forbedret men fortsatt svakt, der 1,75 % er ønskelig mot at vi har 1,11 %. Hof 

kommune tåler ikke fremtidige renteøkninger eller noe annet av økninger. Andelen 

disposisjonsfond burde vært 14 %, men er 2,95 %.  

 

Fortsatt må vi sørge for holde kostnadene under kontroll og vi må sørge for å få inn de inntekter 

vi kan. Andre tiltak er å sette ansettelsesstopp der det evt. kan gjøres og innkjøpsstopp kan også 

gjøres der det er mulig.  

 

Det er anbefalt opp til 20 mill. til likviditetsfond og 14 mill. til premieavviksfond men det 

oppnår vi ikke pr. i dag.  

 

Det finansielle ansvarsprinsipp i kommunal forvaltning innebærer at kostnadene ved å 

produsere tjenestene skal dekkes av dem som har nytte av tjenestene og ikke forskyves til senere 

2015 Vedtatt kostnads-

Endringer 

i Justert kostnads

Regnskaps-

ført Årets Sum regnskaps-

Gjenstår 

av 

kostnads-

Prosj Navn ramme

bevilgnin

g ramme tidligere år budsjett ført ramme

Inntekter

1000 Kortvarige tiltak, salg fiolveien -1 050 000 0

1004 Kunstgressbane

1005 Varmekilde / nærvarmeanlegg -1 500 000 -650 984 -1 800 000

2999 Momskompensasjon -905 673 -1 960 000

0 0 0 -1 500 000 -2 606 657 -3 760 000 0 0

Utgifter

1000 Kortvarige tiltak            716 400         600 000 716 400  Avsluttet 

1000 Kjøp bibliotek         2 256 060                   -   2 256 060  Avsluttet 

1001 Vike renseanlegg            512 119      1 000 000 512 119  Avsluttet 

1002 Veset             69 275 000  3 746 340 73 021 340               71 980 518            122 470                   -   72 102 988  Avsluttet 

1004 Kunstgressbane             10 000 000 10 000 000                      102 962         1 141 296      9 800 000 1 244 258  8 755 742 

1005 Varmekilde / nærvarmeanlegg        821 460         2 806 580      3 600 000 3 628 040  Avsluttet 

79 275 000 3 746 340 83 021 340 72 904 940 7 554 925 15 000 000 80 459 865 8 755 742

Regnskaps-

ført i år 

Indikatorer 2 014 2 015

Inntekter 236 849 242 331

Gjeld 88 900 93 887

Gjeldsnivå 37,53 % 38,74 %

Netto dr. resultat -6 138 2 701

Resultatgrad -2,59 % 1,11 %

Disposisjonsfond 6 521 7 154

Disp.fond i fht inntekter 2,75 % 2,95 %



Årsberetning 2015 – Hof kommune 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Side 55 

generasjoner. Hvis man skal satse på en bærekraftig utvikling, imøtekommes dagens behov 

uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.  

Formuesbevaringsprinsippet går ut på at en kommunes tjenestenivå ikke skal opprettholdes 

eller økes ved å bygge ned formuen.  

15.  KOSTRA-tall 2015 

 

Noen hovedtall fra KOSTRA-rapportering er gjengitt nedenfor. Mer detaljer kan finnes på 

https://www.ssb.no/a/kostra/stt/index.cgi. 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16.  Kommunesammenslåing 

 
Holmestrand og Hof har bestemt å slå seg sammen fra 01.01.2018.     

 

 

Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1 0714 Hof Gruppe 02 Vestfold Land uten Oslo Land H.strand

Finansielle nøkkeltall 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0 1,3 2,4 2,5 2,4 2

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,2 1,8 3,2 2,9 3 3,8

Frie inntekter i kroner per innbygger       53 463      56 208        47 467              49 762        50 618        45 852 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 166,7 221,2 204,1 216,9 215 261,5

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 8,7 12,2 26,6 19,6 16,6 40

Netto lånegjeld i kroner per innbygger       27 611      65 450        49 675              61 391        58 738        67 321 

Prioritering 0714 Hof Gruppe 02 Vestfold Land uten Oslo Land H.strand

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager     123 448    127 767       127 135            130 549       131 808       118 474 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger       13 020      14 438        11 342              12 703        12 630        10 780 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten         1 962        3 166          2 000                2 384          2 348          2 116 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten       17 282      19 676        15 940              16 197        15 903        15 480 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år         1 844  ..  ..                3 222          3 600          2 544 

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten         9 672        9 412          8 368                8 323          8 363          5 661 

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb.         5 576        6 297          3 599                4 265          4 020          4 212 

Dekningsgrad 0714 Hof Gruppe 02 Vestfold Land uten Oslo Land H.strand

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 83,4 91 89,8 91,1 90,4 91,9

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 4,7 8,9 8,3 7,9 7,9 7,6

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6 12,7 10 10,5 10,4 10,7

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,1 10,4 8,6 9 9 8,9

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 96,4 96 94,4 94,8 93

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,3 13,7 10,8 13,1 13,4 7,5

Andel sos.hj.mottakere alderen 20-66 år, av innb. 20-66 år 3,4 3,9 4 4,5

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,5 5,2 4,8 4,8 6,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 9 108 38 51 46 11

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 12 25 22 21 21 11

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere 1,32 0,64 0,74 0,73 0,87

Produktivitet/enhetskostnader 0714 Hof Gruppe 02 Vestfold Land uten Oslo Land H.strand

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage     191 548    170 383       173 476            178 194       181 520       158 755 

Korr. Br. Dr.utg gr.skole, lokaler, skyss (202, 222, 223), per elev     103 224    122 059       101 949            106 726       105 577       106 228 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 12,4 12,5 14,3 14,1 14,3 14,1

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)     178 850    208 761       222 317            237 314       236 352       296 470 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass  1 038 742    988 718    1 061 810          1 040 127    1 057 404       987 833 

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1)         3 298        3 801          2 588                3 324          3 320 

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)         4 030        4 240          3 764                3 743          3 740 

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)         2 290        2 333          2 041                2 551          2 554 

Gj.snittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 256

Gj.snittlig saksbeh.tid for opprettelse gr.eiendom. Kalenderdager 0 0

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern       73 517      75 276       143 018            124 462       130 672       129 617 

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. 100 97 100 95 95 100
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17.  Interkommunale samarbeid og prosjekter  

Det pågår kontinuerlig en rekke interkommunale prosjekter, som Hof kommune deltar i. Pr. 2015 

deltar Hof i følgende formelle samarbeid:  

 

 
  

Debitor (utsteder) Eierandel Bokført verdi

Navn ORG. NR. Andel Beløp

Selskaper AS, BA

Vestfoldfestspillene AS 959 259 119 1,00 % 43 000

VESAR Vestfold Avfall og Ressurs AS (14 aksjer, likn.verdi 38 697,26) 1,38% 979 281 536 1,40 % 3 500

Eikeren Turisttrafikk 5 000

Egenkapitalinnskudd klp, sykepleieordningen, folkevalgte og fellesordning 938 708 606 5 492 000

Gigafib AS 985 615 691 2,62 % 108 862

Asvo Revetal AS (1 aksje - likn.verdi kr 1 038 541,67 ) 951 559 458 33,33 % 50 000

AL Biblioteksentralen 910 568 183 2 andeler 1

Viken Skog BA 988 983 722 50 694

Grenland Vestfold Biogass AS 79 aksjer (eierandel 0,79) 912 716 635 39 500

Boligbyggelaget Usbl 950 285 680 300

Interkommunale selskap

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS 851 224 882 6,00 % 120 000

IKA Kongsberg, Interk. arkiv Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 971 309 040 1,49 % årlig dr.tilskudd

Vestfold Vann IKS 962 351 409 0,62 % årlig dr.tilskudd

Vestviken 110 IKS 987 066 857 0,60 % 20 800

VIKS Vestfold Intrkommunale Kontrollutvalgssekretariat 987 665 483 årlig dr.tilskudd

Vestfoldmuseene IKS (nord-jarlsbergmuseene) 993 871 184 1,50 %

Kommunale samarbeider

Vertskommuneavtale, Felles skatteoppkrever, i Re, med Hof, Re, H.strand og Stokke driftstilskudd

Vertskommuneavtale, Nord-Jarlsberg Kulturskole (Hof, H.str., Re) i Hof driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Holmestrand, Byggesak, arealplan og geodata driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Holmestrand og Re om felles kommuneplanlegger driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Holmestrand og Re om felle hjelpemiddelsentral driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Holmestrand om kulturtjenester fra 2016 driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Kongsberg og Lardal om brann og redning driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Re, Holmestrand og Andebu om pp-tjenester driftstilskudd

Vertskommuneavtale i Vestfold om koordinator i forb.m samhandlingsreformen driftstilskudd

Vertskommuneavtale for VOIS, innkjøpssamarbeid i Vestfold, plassert i Sandefj. driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Horten og Holmestrand om legevakt driftstilskudd

Vertskommuneavtale om felles barnevern med Re og Hof, i Re. driftstilskudd

Vertskommuneavtale med Hof, Holmestrand og Re om landbruk. driftstilskudd

Vertskommuneavtale / iks , planlegger ny legevakt

Veterinærvaktordning, Re driftstilskudd

Smådyrvakta i Vestfold, Telemark og Buskerud (tønsberg) driftstilskudd

Helsestasjon for ungdom driftstilskudd

Stiftelsen Krisesentert i Vestfold 990 089 027 driftstilskudd

START i Vestfold (12-k) driftstilskudd

Felles kommuneplanlegger, 3K driftstilskudd

Miljørettet helsevern, Re driftstilskudd

Krisesenteret i Vestfold driftstilskudd

Incestsenteret i Vestfold driftstilskudd

Barnevernvakt driftstilskudd

Eikeren vannområde,  Hof, Holmestr., Nedre Eiker, prosjektstilling driftstilskudd

Vestfold kommunerevisjon 987 582 847 driftstilskudd
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3090 Hof 

Tlf. 33 05 95 00 
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Arkivsak-dok. 15/00127-7 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2016-2017 

 

Forslag til vedtak: 
Overordnet analyse – Hof kommune 2016-2017 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 

1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
3. Eiendomsforvaltningen 
4. Personalforvaltning  

 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 

1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
3. Eiendomsforvaltningen 
4. Personalforvaltning 

 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen fører 
til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt. 

 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse – Hof kommune 2016-2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget skal senest innen utgangen av 2016 vedta en plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet ut i fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon i de ulike sektorer og virksomheter (forskrift om 



 

  
2 

kontrollutvalg §10). Planen skal vedtas av kommunestyret som kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden. Endringer som har økonomiske 
konsekvenser må vedtas av kommunestyret. 
 
Vestfold kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet en 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for Hof kommune for perioden 2016-2017. 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i revisors egne erfaringer, intervju med 
ordfører og administrasjonssjef og innspill fra både det nåværende og det forrige 
kontrollutvalget. Det er i tillegg gjort dokumentanalyser og vurdert statistikk. 
 
Med bakgrunn i den overordnede analysen har revisjonen plukket ut aktuelle 
områder for forvaltningsrevisjon og prioritert 4 prosjekter i rekkefølge, samt ført opp 
noen andre prosjekter som er uprioritert. Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, 
er det lagt opp til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon pr. år Sekretariatet har i 
forslag til vedtak lagt revisjonens forslag til grunn. 
 
Kontrollutvalget kan legge til andre prosjekter og/eller trekke ut prosjekter i forhold til 
den foreslåtte lista. Videre kan utvalget endre prioritet på prosjektene både nå og 
senere i planperioden. Dersom det blir aktuelt å gjennomføre et helt nytt prosjekt som 
ikke står i planen, skal kommunestyret orienteres om endringen. 
 
Som nevnt over skal plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 vedtas endelig av 
kommunestyret. 
 



 
Overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon 
 
 

Hof kommune 2016-17 
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1 Innledning 
1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
 
En av kontrollutvalgets oppgaver er å utarbeide et forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunen.1 Planen skal utarbeides minst en gang i 

valgperioden. Kommunestyret skal vedta en plan for forvaltningsrevisjon senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Forslag til mulige prosjekter 

for forvaltningsrevisjon finner du i kapittel 3.  

 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra 

vurderinger av risiko- og vesentlighet. Denne analysen finner du i kapittel 2. 

 

Overordnet analyse og forslag til mulige prosjekter er utarbeidet av Vestfold 

kommunerevisjon i samsvar med gjeldende avtale om revisjonstjenester. Analysen 

gjelder kommunens egen virksomhet og annen kommunal virksomhet dersom denne 

er organisert som kommunale foretak (KF), § 27-samarbeid og 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b og § 28 c. Kommunal 

virksomhet som er organisert i selvstendige rettssubjekt (interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap eller § 27-selskap) omfattes ikke av analysen. For slike 

organisasjonsformer kan kontrollutvalget føre tilsyn ved hjelp av selskapskontroll.2 

 

På kommunestyremøte 15.desember 2015 ble det vedtatt at Hof og Holmestrand 

kommuner blir til nye Holmestrand kommune fra 1.1.2018. Organiseringen og følgelig 

også risikobildet vil endres fra 2018 og overordnet analyse er bygget på kommunens 

risikobilde basert på eksisterende organisering.  Analysen er utført for et perspektiv på 

to år, inntil kontrollutvalg for nye Holmestrand kommune er fastsatt.  

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon? 
 
På vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget se til at det blir gjennomført:   

 

Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon)3 

 

                                                        
1 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) av 15. juni 

2004, § 10. 
2
 Jf. kontrollutvalgsforskriften kapittel 6 og egen plan for selskapskontroll. 

3 Revisjonsforskriften § 7 
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Forvaltningsrevisjon er en del av kommunens egenkontroll – det er en del av 

kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning. Forvaltningsrevisjonens rolle er å 

undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 

kommunens egne planer og vedtak. Fokus rettes også mot effektivitet og kvalitet i 

produksjonen av velferd for kommunens innbyggere.  

 

Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget: 

 synliggjøre muligheter til økt produktivitet og måloppnåelse  

 bringe fram styringsinformasjon til kommunens beslutningstakere  

 bidra til læring og forbedring i organisasjonen 

 bidra til kommunens egenkontroll 

 

1.3 Forvaltningsrevisjoner i Hof kommune i 2012-2015 
 

I Hof kommune er følgende forvaltningsrevisjoner gjennomført i perioden 2012-2015: 

 

 2012: ”Vedlikehold av kommunale eiendommer og veier.” 
 2013/14: ”Budsjett- og økonomistyring innenfor pleie- og omsorgstjenester i 

Hof kommune.” 
 2015: ”Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.” 

 
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ble behandlet av kontrollutvalget i Hof 
kommune den 27. mars 2012 (sak 13/12). Det ble fremlag/vedtatt flere prosjekter enn 
budsjettrammen, og disse prosjektene har ikke blitt gjennomført:  
 

 Innkjøpsfunksjonen 

 Gjennomgang av barnevernstjenesten – 

knyttet opp mot kvalitet og ressursbruk 

 Gjennomgang av kompetanseheving for 

pedagogisk personale 

 Prosjekter knyttet til samhandlingsreformen 

 Sikring av kunst 

 Saksbehandlingstid og selvkost i byggesaker 

 Tilskudd og tilsyn i private barnehager 

 

Behandling i KU 2013 vedtok at prosjekt for "Saksbehandlingstid og selvkost i 

byggesaker" skulle utsettes pga vertskommunesamarbeid med Holmestrand. Både 

innen byggesak/selvkost og barneverntjenesten har Vestfold kommunerevisjon 

gjennomført prosjekter hvor Hof er tilknyttet gjennom vertskommunesamarbeid.  
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1.4 Avtale om forvaltningsrevisjon  
 
Forvaltningsrevisjon er omfattet av avtalen om revisjonstjenester mellom Hof 

kommune og Vestfold kommunerevisjon. Kommunestyret/kontrollutvalget kan endre 

planen innenfor denne definerte budsjettrammen gjennom hele planperioden.  

 

Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, er det lagt opp til gjennomføring av en 

forvaltningsrevisjon per år. 
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2 Overordnet analyse 
2.1 Om risiko og vesentlighet – metodikk og rullering 

Risiko og vesentlighet 
 
Risiko handler om  

 hva som kan gå galt,  

 hvor sannsynlig er det at noe går galt, og  

 hva som er konsekvensen 

 

Vesentlighet i forvaltningsrevisjon handler om hvor viktig oppgaven eller området er 

for kommunen og kommunens samfunnsoppdrag, eller for kommunens 

brukere/innbyggere. 

 

Metodikk 
I vurderingen av risiko og vesentlighet har vi tatt utgangspunkt i kommunelovens 

formålsparagraf og rådmannens ansvar4. Vi fokuserer derfor på følgende områder i 

analysen: 

 

 

 Ligger forholdene til rette for et funksjonsdyktig folkestyre? 

 Har rådmannen tiltak for virksomhetsstyring og betryggende kontroll? 

 Blir rettssikkerhet, kvalitet og effektivitet ivaretatt i myndighetsutøvelse og 

tjenesteyting? 

 Legger kommunen til rette for en bærekraftig utvikling? 

 

 

Revisjonen har foretatt den overordnede analysen med utgangspunkt i følgende kilder:  

 

 Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 Dokumentanalyser 

 Statistikk 

 Intervju 

 Innspill fra kontrollutvalgene 

 

 

 

                                                        
4 Kommuneloven 1 og 23 nr. 2 
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Erfaringer fra regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 

 

Vi har i den overordnede analysen benyttet revisors kunnskap om virksomheten, 

erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og regnskapsrevisjon.   

 

Dokumentanalyser 

 

For å kartlegge og vurdere risiko i Hof kommune har vi gjennomgått kommuneplan, 

budsjett- og økonomiplan, årsregnskap, årsrapport og annen styringsdokumentasjon. 

Videre har vi innhentet informasjon om kommunens system for internkontroll, samt 

fylkesmannens tilstandsrapporter, tilsynsrapporter og tilsynsplaner.  

 

Statistikk  

Offentlig statistikk er først og fremst hentet fra KOSTRA, og viser tall fra alle 

tjenesteområdene som blir gjennomgått i analysen. I KOSTRA-analysen har vi brukt tall 

for kommunen for perioden 2014. Vi har sammenlignet kommunen med 

sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet utenom Oslo. I KOSTRA er 

kommunene gruppert ut fra størrelse, kostnader og inntekter. Hof kommune er i 

kommunegruppe 2. Vi har også innhentet demografiske data fra Statistisk Sentralbyrå.  

 

Intervju 

 

Vi har også gjennomført intervju med både rådmann og ordfører. Med disse 

intervjuene fikk revisjonen innspill til sentrale risikoområder for kommunen, i tillegg til 

forslag til eventuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

Innspill fra kontrollutvalgene og videre oppfølging 

 

Revisjonen har innhentet synspunkter på risikoområder og behov for 

forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget fra forrige og nåværende valgperiode.   

 

Denne overordnede analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets diskusjon og 

prioritering av mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalgets prioriterte 

prosjekter skal vedtas i en plan for forvaltningsrevisjon.  
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2.2 Om Hof kommune 

Demografi 
Hof kommune er en bygdekommune nordvest i Vestfold, med grense mot Buskerud. 

Kommunen har et areal på 164 km2 og en befolkning på 3163 innbyggere per 

1.1.2016. Tabellen under viser utvikling av folkemengde i kommunen i perioden 2012-

16.    

 

Tabell 1: Hof kommune: folkemengde 1. januar 2012-16  
Kilde Statistisk Sentralbyrå 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kommune Personer Personer Personer Personer Personer 

Hof             3 048              3 060              3 091              3 114              3 163  

 

Per 31.12.2015 hadde Hof kommune en arbeidsledighet på 2,4 % av arbeidsstyrken, 

som er 0,4 % under snittet for Vestfold (2,8 %).  

 

Folkehelseprofil fra 20155 viser at andelen med videregående eller høyere utdanning 

er lavere enn landsnivået. Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet 

når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav 

inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Andelen med 

psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er høyere enn i landet som helhet, 

vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

 

Administrativ organisasjon 
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og står ansvarlig overfor 

kommunestyret. Følgende figur viser administrativ organisering i kommunen:  

 

 

                                                        
5 Kilde- Folkehelseinstituttet http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0714&sp=1&PDFAar=2015 
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Figur 1 - Organisasjonskart Hof kommune - 2015 

 

Hof kommune hadde per utgangen av 2015 ca 250 faste ansatte. Totalt er det 85 % 

kvinner og 15 % menn ansatt i Hof kommune. Den prosentvise fordelingen mellom 

kvinner og menn, når det gjelder ”ledende” stillinger utgjør ca. 78 % kvinner og 22 % 

menn.   

Kommunesamarbeid 
 
Flere tjenesteområder er gått over fra egen produksjon til kjøp fra andre, både fra 

kommuner og private. Hof har inngått vertskommunesamarbeid innenfor flere 

områder. Nedenfor nevnes de mest sentrale områdene. Sektorlederne, NAV leder og 

rådgiver oppvekst har ansvar for å følge opp avtalene som er relevante for sine 

områder. 

 

Re er vertskommune: Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Skatteoppkreverkontor, 
Miljørettet helsevern, Barneverntjenesten og Landbrukskontor 
 
Holmestrand er vertskommune: Byggesaksbehandling, Arealplanlegging, GEO data, 

Kommuneplanlegging og Hjelpemiddelsentral 

 
Kongsberg er vertskommune: Brann og redning 

 

Hof er vertskommune: Nord-Jarlsberg kulturskole 
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Overordnede målsettinger for kommunen 
 
Fokusområder og målsettinger 
 
Hof kommunestyre vedtok i møte 24.2.2015 kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 2015- 2027. Kommuneplanens samfunnsmål skal ligge til grunn for 

kommunens styringsmål. Disse skal fremkomme av kommunens fireårige budsjett- og 

økonomiplan, i tillegg til de ettårige virksomhetsplanene.  

 
I Hof kommunes vedtatte økonomiplan for 2016-19 poengteres det at kommune-

planens handlingsdel må henge sammen med budsjett og økonomiplanen. Kommunen 

påpeker at en del av tiltakene som framkommer er en naturlig del av den løpende 

saksbehandling i kommunen, men det framkommer også tiltak som krever ytterligere 

administrative ressurser eller at det forutsettes et samarbeid med andre kommuner og 

som får økonomiske konsekvenser. Det presiseres at det er svært lite handlingsrom i 

neste års budsjett til å iverksette nye tiltak, men at det er satt inn noen ekstra tiltak 

innenfor helse. Utover det må de tiltak som må iverksettes tas innenfor den enkelte 

sektors ramme og andre tiltak som krever ekstra ressurser må utsettes til senere i 

økonomiplanperioden.  

 
Kommunen har formulert følgende målsettinger i økonomiplanperioden 2016-19 (se 
tabell 2 under):  
 

 
Fellestjenester -  

 Opprettholde en god kontakt med brukerne og innbyggerne av kommunens 
tjenester gjennom god service i sentralbord/resepsjon og gjennom utnyttelse av IKT 
tjenester og oppdaterte hjemmesider. 

 Være en støtte internt innenfor personal, arkiv, IKT og fakturering.  
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Teknikk  

 Oppfølging av vertskommuneavtaler innenfor byggesak, plan, geodata, VA og 
landbruk. 

 Oppfølging av utbyggingsprosjekter på infrastruktur, bygg og anlegg 

 Planverk for VA-sektoren oppdateres/justeres i fireårsperioden. 

 Løpende digital kartlegging av VA-ledningsnett.  

 Følge opp lokal tiltaksanalyse for Eikeren vannområde.  

 Sikre en tilfredsstillende og miljømessig god renovasjonsordning. Herunder også 
biogassprosjektet i Vestfold. 

 Oppdatere/revidere kommunens trafikksikkerhetsplan årlig. Sikre gode og sikre 
ferdselsårer med hovedfokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 Vedlikehold med høy standard av kommunens bygninger.  

 Hof kommune skal ha et aktivt og bærekraftig landbruk som drives innenfor 
miljømessige forsvarlig rammer, og som ivaretar kulturlandskap. 

 Utbygging og oppgradering av turstier langs vann og i marka 
 

 
Kultur -  

 Oppfølging av evt. vedtatte statsmidler til Eidsfoss (vedtak i Stortinget i desember 
2015) 

 Kulturmiljø Eidsfoss. Sikre eksisterende aktivitet, etablere ny og øke 
besøksattraktiviteten. 

 Videreutvikle biblioteket i egnede lokaler som sosial og kulturell møteplass  

 Lokalhistorisk arkiv. I perioden vurderes framtidig drift og formidling. 

 3k samarbeid mot smalere idretter og kulturuttrykk. 

 Hof kommune utvikler DKS i tråd med samarbeidsavtalen med Vestfold 
fylkeskommune. 

 Legge til rette for aktiviteter både for organiserte og ikke-organiserte kultur- og 
idrettsaktiviteter. 

 Gode rutiner for samarbeid med kommunale lag og foreninger. 

 Videreutvikle eksisterende fritidstilbud i samarbeid med frivillige og UKS 

 Kulturminneregistrering. Søke å få ferdigstille registreringsarbeidet med digitale 
oversikter og det videre arbeidet med kartfesting og formidling. Vurdere å 
utarbeide en kulturminneplan. 

 Vassås Ødegård. Søke å få avsluttet forprosjekt og vurdere videre formidling og 
drift. 
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Undervisning 

 Sikre elevene pedagogisk bemanning slik at det kan gis god tilpasset opplæringen og tidlig 
oppfølging.  

 Sikre retten til spesialundervisning der tilpasset opplæring ikke gir forsvarlig utbytte. 

 Vektlegge kompetanseutvikling for personalet etter statlige krav. 

 Bedre resultater i grunnleggende ferdigheter 

 Legge til rette for internasjonalt samarbeid 

 Forbedre vurderingspraksis  

 Sikre elevene nødvendige læremidler, IKT utstyr og digitale læringsplattformer. 

 Samarbeide tverrfaglig for barn og unges oppvekst fra 0- 18 år i Hof, under handlingsplanen for 
”God Oppvekst ” 

 Utvikle ungdomstrinnet i tråd med statlige føring i ”strategi for ungdomstrinnet”, mer fokus på 
mestring, motivasjon og praktisk opplæring, herunder deltakelse i utdanningsdirektoratets 
satsing, «Ungdomstrinn i utvikling». 

 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for barn og voksne med utgangspunkt i elevundersøkelsen 
og medarbeiderundersøkelser.  

 

 
 

 
Barnehage 
 

 har ansatte med høy kompetanse og som bruker den aktivt med barna 

 har forsvarlig bemanning for å ivareta sikkerhet og kvalitet 

 har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for barn og voksne 

 har lek og læring som spesielt satsningsområde for 2015/2016 

 påvirker og legger til rette for fysisk aktivitet og sunt kosthold, jf. folkehelseprosjektet med 
Vestfold fylkeskommune 

 

 
 

NAV, sosial og barnevern 
 

 Opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor gjeldende økonomiske og personalmessige 
rammer. 

 Med henblikk på forebyggende tiltak og bedre helhetlige løsninger søke nye, og videreutvikle 
eksisterende, tverretatlige, tverrfaglige og interkommunale samarbeidsarenaer. 

 Videreutvikle NAV-kontoret, både organisatorisk og faglig, bl.a. ved hjelp av nye virkemidler, 
økonomisk og faglig.  

 Styrke/økt fokus på arbeid og aktivitet for mottakere av økonomisk sosialhjelp, spesielt unge 
mellom 18 og 29 år. 
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Helse og omsorg 
 

 Hof kommune skal være et godt og trygt sted å bo for eldre og mennesker med midlertidig eller 
varig redusert funksjonsevne.  

 Helse og omsorgstjenestene i Hof skal være av god faglig kvalitet, tilpasset innbyggernes behov og 
være tilgjengelige når og i det omfang innbyggerne har behov for dem.  

 Kunnskap om dagens og morgendagens helse- og sosialproblemer brukes aktivt i arbeidet med å 
utforme forebyggende og behandlende tiltak, og der mulighet for at brukere skal kunne bo 
hjemme lengst mulig, og prinsippet ”hjelp til selvhjelp” vektlegges innenfor LEON-prinsippet 
(BEON) [Lavest (Best) Effektive OmsorgsNivå].  

 For å sikre en god brukertilfredshet, er brukernes medvirkning i utformingen av egne tjenester 
viktig.  

 Tildeling av tjenester baseres seg på ovennevnte prinsipper. Dette gjør at brukernes egne 
ressurser ivaretas og utvikles, og at alle skal føle seg trygge nok til å bo i eget hjem så lenge de 
ønsker det.  

 Institusjonsplass tildeles når det ikke er tilstrekkelig med tjenester fra hjemmebasert omsorg, 
eller for kortere opphold til behandling, opptrening, observasjon.  

 

 

 
Nord-Jarlsberg kulturskole 
 

 Barn og ungdom skal prioriteres, og virksomheten skal kunne gi undervisningstilbud til ca. 30 % 
av grunnskolens elever.  
 

 

 
Økonomi 
 

 Sørge for å ivareta økonomifunksjonen på en god måte for Hof kommune.  

 Utvikle og forbedre den økonomiske styringen i Hof komme ved bruk av elektronisk verktøy. 

 Videreutvikle økonomisystemet.  
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Økonomi 
 
I årsberetningen for 2014 påpekes det at den økonomiske situasjonen i Hof er 

vesentlig endret i forhold til hva enn den var tidligere. Veksten i frie inntekter har ikke 

vært tilstrekkelig for å dekke opp økningen på kostnadssiden. Mesteparten av 

egenkapitalen kommunen fikk fra salg av aksjer har blitt nyttet til infrastruktur og 

nybygg. Dette har vært en utvikling som har vært stadig sterkere de siste årene. Økt 

vekst i lønns- og pensjonsutgifter, mindre likviditet, høyere lånegjeld, samt sterkere 

press på tjenestene blir av rådmannen trukket frem som faktorer som skaper en 

strammere økonomisk situasjon for kommunen.  

 

Netto driftsresultat blir brukt som et mål på kommunens økonomiske handlefrihet. 

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har 

tidligere anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på rundt 3 %. Som 

konsekvens av den regnskapstekniske endringen, der momskompensasjon fra 

investeringer fra og med 2014 ikke lenger skal inntektsføres i driftsregnskapet, men 

direkte i investeringsregnskapet, er det anbefalte nivået for kommunal sektor nå 

nedjustert til om lag 1,75 %.  

 
Tabellen nedenfor viser netto driftsresultat for 2014 og 2015 samt budsjett for årene 

2016 -2019. 

 

Netto 
driftsresultat Regnskap Regnskap Budsjett  Budsjett  Budsjett  Budsjett  

  2014 2015* 2016 2017 2018 2019 

I 1000 kroner -6 138 2 701 -2 461 -405 -93 -181 

I % av 
driftsinntekter -2,59 1,11 

     
Tabell 3 – Netto driftsresultat – Hof kommune 

* Viser ureviderte tall Hof kommune 

 
Rådmannen påpeker også i økonomiplan og budsjett for 2016-19 at kommunen vil få 

store økonomiske utfordringer dersom småkommunetilskuddet faller bort, i tillegg til 

en nedgang i rammeoverføringene fra 2017-2019. Kommunens vekst i frie midler er på 

3,1 %, mens snittet i Vestfold er på 4,1 %. Budsjettarbeidet er krevende blant annet 

fordi det er vanskelig å kutte i tjenester i tråd med den mindre veksten kommunen har. 

Barnevern, tjenester innen byggesak, arealplan, geodata er områder det har vært 

tjenestevekst. 

 
Samlet sett fremheves det fra rådmannen at det har vært nødvendig å foreta kutt på 

diverse poster fordelt på flere sektorer. Det er ønskelig fra administrasjonen å ha et 
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budsjett på med et positivt netto driftsresultat på 1, 75 %. Rådmannen vurderer at 

kommunen er langt unna dette resultatet, hvor det er vanskelig å foreta ytterligere 

kutt uten at dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet. Et alternativ for kommunen 

er å vurdere inntektssiden.   Ved kommunesammenslåingen med Holmestrand i 2018, 

vil den nye kommunen motta et engangstilskudd på 25 mill. kroner for å dekke 

ekstraordinære utgifter. Småkommunetilskuddet til Hof og inndelingstilskuddet vil 

også beholdes. Dette utgjør ca 18. mill kr årlig i 15 år.  

 

Tabellen nedenfor viser nettodriftsutgifter på programområdene for 2014, budsjett 

2014, samt avvik fra budsjett i 2014.  

 
Programområder  
 

Regnskap 2014  Budsjett  inkl. endringer 2014  Avvik 2014 – i % 

Teknikk, kultur og 
utvikling 

34 832 638 33 359 000 4,42 

Undervisning 36 283 087 35 088 000 3,41 

Barnehage 20 980 202 19 646 000 6, 79 

NAV  10 434 177 8 918 000 17,00 

Helse og omsorg 66 218 513 64 685 000 1,51  

Kulturskole 1 144 257 1 181 000                            -3,11 

Økonomi 3 766 762 3 332 000 13,05 

Frie inntekter, 
finans, felles 

-173 659 637 - 166 209 000 4,15 

 
Tabell 4 – Regnskap og budsjett på programområdene 2014- Hof kommune 

 

De fleste sektorene har negative avvik som mye kan relateres til lønnsoppgjør og 
pensjonskostnader til KLP. I årsberetningen for 2014 påpekes det at økonomisk status i 
Hof kommune er forverret siden forrige år og at hovedfokus fremover bør være å få 
balanse i økonomien med kutt og sterkere prioriteringer mellom tiltakene.  
 
Revisjon vurderer økonomistyring som et mulig prosjekt for forvaltningsrevisjon. 
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Lånegjeld 

I årsberetning til Hof kommune for 2014 opplyses det om at ekstern lånegjeld utgjør 

89 mill. kr. Det ble tatt opp 5,2 mill. i lån 2014. Lånegjeld er betydelig, selv om 

kommunen fortsatt ligger lavt i forhold til landsgjennomsnittet og det gjør kommunen 

sårbare ved renteøkninger i fremtiden.  

 

 
Tabell 5: Hof kommune- lånegjeld 
 
Pr. innbygger er det en gjeld på ca. kr. 29 000.  
 
 

 
Tabell 6: Hof kommune- gjeld per innbygger 
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KOSTRA tall 

Under vises ulike KOSTRA tall for Hof kommune, sammenliknet med gruppesnittet og 

landsgjennomsnittet.  

 

 

Tabell 7: KOSTRA Kilde: SSB: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Reviderte tall 26.06.2015 
* Landsgjennomsnitt uten Oslo 

 
Netto driftsutgifter viser hvor mye av kommunens frie inntekter som brukes på 

områdene, og sier noe om hvordan området er prioritert. KOSTRA tallene viser at Hof 

kommune har lavere frie inntekter enn snittet i Kostragruppe 2, men har et høyere 

snitt enn Vestfold samlet. Netto lånegjeld er langt lavere enn snittet blant de 

sammenlignbare størrelsene. Netto driftsutgifter til barnehage og barnevern er høyere 

enn snittet for de øvrige kategoriene i tabellen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTRA 2014 Hof kommune 
Snitt Kostra-

gruppe 2 
Snitt Vestfold Landsgj.-

snitt* 

Frie inntekter per innbygger 
Kr 52 896 Kr 55 528 Kr  46 582  Kr 48 610  

Netto lånegjeld per innbygger 
Kr 28 160 Kr 61 431 Kr 45 560  Kr 58 160  

Disposisjonsfond i prosent av brutto 
driftsinntekter 2,8 % 4,9 % 7,40 % 6,40 % 

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i 
prosent av brutto driftsinntekter -- 1 % 0,50 % 0,60 % 

Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 
1-5 år Kr 146 359 Kr 128 189 Kr 126 643  Kr 128 633 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år Kr 98 672  Kr 117 964 Kr 92 806  Kr 100 946  

Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. 
innbygger Kr 1 867 Kr 3 199 Kr 1 935  Kr 2 319  

Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg pr. 
innbygger  Kr 18 733 Kr 20 364 Kr 16 004  Kr 16 386  

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. 
innbygger 20-66 år Kr 1 447 Kr 2 379 Kr 3 332  Kr 3 138  

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 
0-17 år Kr 9 114 Kr 9 024 Kr 8 229  Kr 7 978  

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, 
pr. innbygger Kr 5 377 Kr 6 439 Kr 3 614   Kr 4 258  
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Statistikk sykefravær 

 

Hof kommune 2013 2014 2015 

Snitt for hele året 9,2 % 7,8 % 7,7 % 

Tabell 8 – Statistikk sykefravær 

 

Innbyggerundersøkelse 

 

I Hof kommune er det ikke gjennomført en generell innbyggerundersøkelse som 

omhandler tjenesteområdene i kommunen.  

 

2.3 Risikovurdering 

2.3.1 Om risikovurdering  
 
Kommunene har en rekke lovpålagte krav og tjenester, samt egne planer og vedtak 
som skal ivaretas. Kommunal virksomhet har naturlig mange risikoer knyttet til seg. I 
punkt 2.4 til 2.7 har vi trukket ut de områder vi mener er mest sentrale for Hof 
kommune og beskrevet de sentrale krav og kommunens situasjon/håndtering av disse.  
 
Hof kommune er inne i en spesiell periode, hvor kommunesammenslåing vil ha 

virkning fra 1.1.2018. Dette innebærer endring i organisering, prioriteringer og 

økonomiske rammer, som vil ha betydning for risikovurderingen. I denne 

risikovurderingen er dagens situasjon lagt til grunn, og det er fremhevet enkelte 

områder som er aktuelle og har verdi som forberedelse inn i ny kommune som 

alternative forvaltningsrevisjonsområder.  

2.4 Lokaldemokrati, tillit og etisk standard 

2.4.1 Åpenhet og innsyn 
 
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. 

Offentlighetsloven og kommunelovens regler om møteoffentlighet skal legge til rette 

for at kommunens virksomhet er åpen og gjennomsiktig. På den måten styrkes 

informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, rettssikkerheten for den 

enkelte og allmennhetens kontroll.  

 

Hof kommune har postjournal på sine nettsider og postlisten viser all post til og fra 

kommunen en valgt dag. Kommunen har overføring av kommunestyremøter og i 

etterkant av møtene blir protokollene lagt ut. Revisjonen fikk innspill om at kommunen 

har kjørt en åpen prosess i forbindelse med kommunesammenslåingen, men at en 

utfordring har vært å formidle prosessen på en enkel måte.  
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Det har ikke tidligere vært gjennomført forvaltningsrevisjon på hvorvidt Hof kommune 

etterlever offentlighetsprinsippet som skal gjelde hele forvaltningen. 

 

Vi ser at åpenhet og innsyn er spesielt sentralt i kommunesammenslåingsprosessen, da 

mange interessegrupper har behov for løpende og tilgjengelig informasjon fra 

kommunen på ulike saker.  Dette er derfor et område vi foreslår forvaltningsrevisjon.  

 

2.4.2 Saksforberedelse og gjennomføring av kommunestyrets vedtak 
 
Rådmannen har ansvar for at saker til folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at 

vedtak blir gjennomført. I kommunen er det få ansatte på saksbehandling. Hof er en 

relativt liten kommune og det kan være utfordringer knyttet til å ha tilstrekkelig 

kapasitet og kompetanse på alle områder. Med kjøp av vertskommunetjenester har 

kommunen fått utvidet kompetanse på en rekke områder, hvor da saksutredningen er 

foretatt av saksbehandlere fra andre kommuner.  

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Administrasjonens 

saksutredning, oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politiske organ i Hof 

kommune”, i 2009. Revisjonen vurderte hvorvidt administrasjonens saksutredning, 

oppfølging av vedtak og tilbakemelding til politiske organ var tilfredsstillende og i tråd 

med aktuelt lovverk. Revisjonen anbefalte kommunen om å etablere rutiner for 

ajourhold av reglementer/vedtekter på kommunens hjemmeside og intranett, samt ha 

fokus på at tilbakerapportering av status på vedtak bør inkludere vedtak fra tidligere 

år/perioder som ennå ikke er gjennomført.  

 

Revisor har fått tilbakemelding om at rapporteringen tilbake til politiske organ fortsatt 

kan forbedres.  Kommuneloven forutsetter at alle kommunestyrevedtak iverksettes av 

rådmannen. Kravet til iverksettelse er altså absolutt. Et mulig risikoområde er knyttet til 

hvorvidt administrasjonen har oversikt over status for iverksettelse av politiske vedtak og i 

hvilken grad de har rutiner/system for oppfølging og iverksettelse av kommunestyrets 

vedtak. Dette er derfor et område vi foreslår forvaltningsrevisjon.  

  

2.4.3 Budsjettering og rapportering 
 
Budsjett og økonomiplan er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Det overordnede 

målet med rådmannens budsjettforslag, er å sørge for et godt tjenestetilbud både nå 

og i fremtiden.  Sentrale risikoområder er hvorvidt kommunen har tilrettelagt for gode 

rutiner for budsjettprosessen. Kvalitet i kommunens rapportering er sentralt for å ha 

mulighet til å følge opp kommunens økonomisk situasjon og foreta nødvendige 

korrigeringer.  
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Hof kommune har gjort store investeringer på infrastruktur som har gjort budsjettet 

for inneværende periode stramt. Kommunen har i de siste fem årene kuttet 22 

stillinger i kommunen, hovedsakelig innen tjenesteproduksjon.   

2.5 Virksomhetsstyring og betryggende kontroll 

2.5.1 Internkontroll 
 
Kommuneloven § 23 nr. 2 stiller et generelt krav om at rådmannen skal ha 

betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Ifølge lovforarbeidene innebærer 

dette et generelt krav om at kommunen skal ha internkontroll. I tillegg er det krav om 

internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for de ulike 

tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven, 

opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og 

sosialtjenesteloven.  

 

Det er utført ulike undersøkelser knyttet til internkontroll i kommuner. Resultatene 

viser at internkontrollen ofte er lite formalisert og dokumentert gjennom utfyllende og 

oppdaterte dokumenter. Det vil alltid være risiko for at det ikke er etablert tilstrekkelig 

internkontroll eller manglende etterlevelse.  

 

 
Figur 2 – Internkontroll i kommunen 

 

Økonomisk internkontroll 
Vestfold kommunerevisjon har gjennom regnskapsrevisjon undersøkt den økonomiske 

internkontroll på overordnet nivå. Revisjonen konkluderer med følgende:  

 

”Gjennomført løpende revisjon for Hof kommune i september - januar har ikke 

avdekket feil, mangler eller svakheter knyttet til regnskapsmessig behandling som 

medfører behov for særskilt rapportering.”  
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Generell internkontroll 
 

I Hof kommunes årsrapport er rådmannen pliktig til å vurdere kommunens 

internkontroll, og i årsrapporten for 2014 påpekes følgende:  

 
Internkontroll har hatt sterkt fokus i 2014. Det ble i 2014 i anskaffet nytt intern-
kontrollsystem fra Kvalitetslosen. Det har vært jobbet med implementering av dette 
systemet parallelt med at det gamle systemet har vært operativt ut hele 2014. En enkel 
tilgang for alle ansatte til å kunne melde avvik og til å varsle er tilrettelagt gjennom 
blant annet at det er svært brukervennlig og at det kjøres med «single sign on».  
 
I systemet ligger dokumentarkivet. De ulike sektorene har som i det tidligere systemet 
ansvar for å legge inn sine rutiner, retningslinjer, prosedyrer mm. Ledelsen og 
fellestjenester legger inn de overordnede rutiner og retningslinjer. Det er i systemet slik 
at sektorene kan legge ut dokumenter som ansatte må lese og signere på at er lest og 
forstått. Det er mulig for ansatte å søke i arkivet, det kan lagres favoritter slik at 
dokumenter som er viktige for en sektor er lett tilgjengelig for de ansatte og det kan 
følges opp med avvik knyttet direkte til en rutine.  
 

Revisor vurderer risiko på området dit hen at de fleste kommuner er oppmerksomme 

på internkontroll, men i mange kommuner utøves den utenfor en helhetlig struktur. 

Dermed kan internkontrollen fragmentert, og vil i mindre grad fungere som et verktøy 

for ledelse og styring. En systematisk tilnærming kan gjøre internkontrollen mer 

relevant og meningsfull, og bidra til forebygging og forbedring. Etter revisors 

vurderinger har kommunen de siste årene hatt økt fokus på dette området og har 

planer for sitt arbeid med innføringen av et nytt elektronisk internkontrollsystem 

(Kvalitetslosen, senere kalt Compilo). Dette elektroniske systemet er utarbeidet etter 

ISO 9000 hvor kommunen i en felles plattform kan:  

 

 Rapportere avvik etter en bestemt metode 

 Behandle avvik 

 Utarbeide statistikker 

 Registrere dokumentasjon etter en bestemt metode 

 Hente dokumentasjon 

 Revidere dokumentasjon 
 

Det er et stadig behov for økt kvalitet i internkontrollen, ikke minst i forhold til 

arbeidet inn mot ny kommune. Revisor vurderer at det er sentralt at kommunen 

fortsetter å ha fokus på internkontrollen i årene fremover. Det kan være nyttig i videre 

kommunesamarbeid at Hof kommune har god kunnskap om styrker og svakheter ved 

internkontrollsystemet, og revisor vurderer at dette er et mulig tema for 

forvaltningsrevisjon.   
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2.5.2 Etikk og varsling 
 
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Etikk er en integrert del av all 

arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for enhver 

beslutning eller handling. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at 

kommuner har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør 

være behandlet av kommunestyret. KS og TI anbefaler at de etiske retningslinjene også 

blir gjort gjeldende for kommunale foretak.  

 

Kommunen har vedtatt Etiske retningslinjer for både ansatte og folkevalgte i sak 

020/13. Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak 

som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten og i kommunale foretak. Rådmannen påpeker i årsrapporten for 2014 at 

kommunen ønsker å få til årlige drøftinger om etiske retningslinjer i kommunen og 

rapportering på at de etiske retningslinjene er gjennomgått og at de er kjent i 

organisasjonen.  

 

Administrasjonsutvalget vedtok en rutine for varsling og oppfølging av kritikkverdige 

forhold i Hof kommune den 2.12.2008 (sak 21/08). Vestfold Kommunerevisjon 

gjennomførte i 2015 forvaltningsrevisjonsprosjektet Rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold i virksomheten.  Revisors undersøkelser viste at Hof kommune 

har registrert mange avvik gjennom sitt avvikssystem, men det er i perioden 2013-15 

ikke var registrert noen skriftlige varslingssaker i kommunen. Imidlertid viser 

intervjudataene at kommunen har håndtert vanskelige saker, som ikke er blitt 

registrert som varslingssaker. I disse sakene er det også registrert svært få avvik.  

Revisor konkluderer med at kommunen har ikke foretatt systematiske registreringer av 

varslingssaker. Revisor har derfor understreket betydningen av at vedtatt 

varslingsrutine etterleves slik at kommunen kan vise til systematisk registrering av 

eventuelle varslingssaker. Administrasjonen har redegjort for oppfølging av prosjektet 

for kommunestyret i møte den 17.11.2015 (sak 15/4906).   

 
Etter revisors vurderinger vil det alltid være forbundet en risiko knyttet til disse 

områdene i en kommune. Det er en risiko for at det kan oppleves som uklare 

skillelinjer om hva som er etisk forsvarlig, i tillegg til at det kan være en stor personlig 

belastning å varsle. Området er sentralt for forvaltningsrevisjon ettersom det kun er 

gjennom arbeidstakerne at en virksomhet kan avdekke og rydde opp kritikkverdige 

forhold som for utenforstående kan være skjult. Det er i virksomhetenes egen 

interesse at ukultur og ulovlige forhold avdekkes, slik at man unngår at problemene 

vokser seg store. Åpenhet i en kommune er dermed bevis på en sunn kultur som både 

virksomheten og de ansatte er tjent med.  
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2.5.3 Arkiv og dokumentasjon 
 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette. 

 

Riksarkivaren antar at kommunereformen vil få store konsekvenser for kommunens 

dokumentasjon, og påpeker viktigheten av å være godt forberedt og tidlig ute med 

planleggingen. Det vil bli utarbeidet en veiledning i hvordan kommunen kan forberede 

seg ved en kommunesammenslåing. Veiledningen skal være ferdig i mai 2016.  

 

Hof kommune er medeier i selskapet IKA Kongsberg, som er et interkommunalt 

selskap. Selskapets fulle navn er Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og 

Telemark IKS. IKA Kongsbergs hovedoppgave er å legge forholdene til rette for eiernes 

rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 

bestemmelser, samt å bevare og formidle deponerte arkiver som har rettslig, 

forvaltningsmessig og kulturell verdi. 

 

Hof kommune skal inn i ny kommune fra 1.1.2018, og det er sentralt at kommunen er i 

forkant for klargjøring og planlegging av sin dokumentasjon. Et fullstendig arkiv og 

tilfredsstillende oppfølging og kontroll er sentralt når kommunens arkiv skal integreres 

i nytt arkiv. I tillegg er journalføring og arkivering et utfordrende tema i dagens 

samfunn med mange kommunikasjonskanaler som er aktuelle for journalføring og 

arkivering. Vurderingene av hva som journalføres er her sentralt. Vi anser at dette er et 

aktuelt tema for forvaltningsrevisjon for kommunen inneværende periode.  

 

2.5.4 Informasjonssikkerhet 
 
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet til informasjon og IKT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt 

informasjon til de rette menneskene til rett tid. Alle offentlige virksomheter er etter § 

15 i e-Forvaltningsforskriften pålagt å ha internkontroll på informasjons-

sikkerhetsområdet.  

 

Personopplysningsloven med forskrifter stiller krav om tilfredsstillende informasjons-

sikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling 

av personopplysninger.  Det kreves dokumentert internkontroll. Styringssystemet som 

den enkelte virksomhet må etablere for å oppnå tilfredsstillende informasjons-
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sikkerhet, må blant annet fastsette overordnede sikkerhets mål, akseptabelt risikonivå 

og fordele ansvar og oppgaver i sikkerhetsarbeidet. Kommunen må skaffe en komplett 

oversikt over alle personopplysninger som behandles innenfor de ulike 

tjenesteområdene, vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for 

avvikshåndtering.  

 

Risiko er tap av data, informasjon på avveie, tap av tillit og omdømme, samt 

bøtelegging. Området har ikke tidligere vært revidert, og etter revisors vurderinger kan 

være behov for å se nærmere på kvalitet og etterlevelse på området.  

 

2.5.5 Anskaffelser 
 
Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. 

Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at pengene utnyttes best mulig og 

at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Reglene har også som formål 

å bidra til en bærekraftig utvikling, og skal motvirke sosial dumping og korrupsjon. 

Sosial dumping skjer både ved brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og når lønn 

og andre ytelser er uakseptabelt lave, sammenliknet med hva norske arbeidstakere 

normalt tjener. I anskaffelsessammenheng kan kommunen arbeide mot sosial dumping 

bl.a. ved å stille og følge opp krav om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter.  

 

Nye og forenklede regler om offentlige anskaffelser ventes å gjelde fra våren 2016. De 

nye reglene vil gi kommunene både økt handlingsrom og nye plikter. Reglene skal bl.a. 

gi oppdragsgiver incentiver og plikter knyttet til miljøhensyn og bekjempelse av 

barnearbeid og sosial dumping, og bedre konkurransevilkårene for små og 

mellomstore bedrifter.  Det foreslås at KOFA igjen skal kunne ilegge gebyr for ulovlige 

direkteanskaffelser.  

 

Vestfold kommunerevisjon har i 2011 foretatt en begrenset vurdering av de offentlige 

anskaffelsene knyttet til utbyggingsprosjektet ”Veset bo- og aktivitetssenter”., 

Prosjektet undersøkte om bruken av anskaffelsesprosedyrer og kvalifikasjonskrav ble 

benyttet i henhold til regelverket.  

 

Innkjøp vil være et sentralt tema i kommunesammenslåingsprosessen, da mange 

avtaler skal ut på anbud. Det er da nye Holmestrand kommune som skal forestå disse 

anskaffelsene. Etter revisors vurderinger er offentlige innkjøp et område som alltid er 

forbundet med risiko, og følgelig være et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon.  
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2.6 Tjenesteyting og myndighetsutøvelse – kvalitet, rettssikkerhet og 
produktivitet 

 
Kommunene forvalter en stor del av fellesskapets midler. Det meste av disse midlene 

blir brukt til å produsere de tjenestene som innbyggerne trenger. Tjenestene skal ha 

det omfang og den kvalitet som loven krever, og myndighet skal forvaltes slik som 

lovverket forutsetter. 

2.6.1 Oppvekst 

Barnehage 
 
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på 

barnehageområdet. Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett 

til barnehageplass, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private barnehager, 

samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn. Foreldrebetalingen endres i løpet av 

2015. Den generelle maksimalprisen øker, og samtidig innføres enkelte moderasjoner. 

Alle familier med flere barn får søskenmoderasjon. For familier/hushold med lav 

inntekt, innføres det lavere makspris for alle barn, og gratis kjernetid fra 3 år og for 

dem med utsatt skolestart.  

 
Nasjonale myndigheter øker innsatsen for kompetanseheving i barnehagene. 

Kompetansehevingen er rettet mot alle ansatte og ledere i barnehagene. Staten bidrar 

med midler, samtidig som det legges vekt på barnehageeiers særskilte ansvar for å 

heve kvaliteten, oppfylle pedagognormen og øke antall ansatte med aktuell og 

nødvendig kompetanse.  

 
Hof kommune har to kommunale og to private barnehager. Disse barnehagene er 

forskjellige i størrelse, og med ulike satsningsområder. Hof kommune har vesentlig 

flere barnehageplasser enn det er behov for pr dags dato, men barnehagene er ikke 

bemannet opp i forhold til de barnehageplassene de er godkjente for. 

 
I årsberetningen for 2014 vises det til at Hof kommune skulle gjennomføre tilsyn med 

alle de fire barnehagene i kommunen i løpet av 2015. Dette er i tråd med «Plan for 

tilsyn med barnehagene i Hof kommune», der det framgår at barnehagene til vanlig 

skal ha minst ett tilsyn annet hvert år.  

 
Risikoer revisjonen ser knyttet til barnehage er blant annet beregning av tilskudd til 

private barnehager, opprettholdelse av tilbudet til alle med lovbestemt rett som følge 

av nye retningslinjer, samt redusert brukerbetaling som følge av nye makspriser.   
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Skole 
 
Kommunen skal ha et system som gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar 

sine forpliktelser, jf. opplæringsloven § 13-10.  Kommunen skal utarbeide en årlig 

rapport om tilstanden i grunnskolen. Rapportene drøftes årlig kommunestyret.  

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. 

opplæringsloven § 9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og 

mobbing i de årlige elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven 

stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er 

opplæringsloven endret, slik at elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. 

Dette er en potensielt inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode 

saksbehandlingsrutiner for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  

 
Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. Pr 31.12.14 hadde skolen 

412 elever. Det er en nedgang på 12 elever fra 31.12.13. Per oktober 2015 hadde 

skolen 401 elever og 68 ansatte i skole og SFO.   Skolen har plass til opp mot 550 

elever, avhengig av aldersfordeling. Skolen hadde høsten 2014 tilsyn på temaet 

«skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen». Sektoren har jobbet aktivt de 

siste årene med økonomieffektivisering med mål om bedre kvalitet ut fra de midlene 

som enhver tid er til rådighet. Kutt i lærerstillinger vil si mindre tid til oppfølging av den 

enkelte elev, jamfør kommunens økonomiplan og budsjett 2015-2018.   

 

Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen, jf. 

opplæringsloven § 9a-1. Antall barn og unge som rapporterer om krenkelser og 

mobbing i de årlige elevundersøkelsene endrer seg lite fra år til år. Opplæringsloven 

stiller klare krav om handleplikt og prosedyre i slike saker. Fra mars 2015 er 

opplæringsloven endret, slik at elever som mobber andre kan flyttes til en annen skole. 

Dette er en potensielt inngripende bestemmelse for enkeltelever, og forutsetter gode 

saksbehandlingsrutiner for å minimere risikoen for utrednings- og vedtaksfeil.    

 

Kommunen skal sørge for at opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den 

enkelte elev, jf. opplæringsloven § 1-3. Dette stiller store krav til planlegging og 

organisering. Det er risiko for at undervisningen ikke blir tilstrekkelig differensiert og 

tilpasset den enkelte, og dermed ikke treffer hele elevgruppen.  
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Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal hjelpe skolen i arbeidet med 

kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette 

for elever med særlige behov. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte 

av den ordinære undervisningen, har rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 

5-1.  

 

Hof kommune har sluttet seg til «God oppvekst» som er en handlingsplan for 

kommunene i Vestfold med målsetting om bedre resultater i grunnleggende 

leseferdigheter og redusert frafall i videregående opplæring. Hof viderefører det 

tverrfaglige samarbeidet for barn og unge. Det jobbes med å utvikle ungdomstrinnet i 

tråd med statlige føringer «Strategi for ungdomstrinnet» hvor det er mer fokus på 

mestring, motivasjon og praktisk opplæring. I Naturfag for 5-7. klasse økes 

uketimetallet med 1 time for å gi bedre tid til variert opplæring. Dette er en del av 

regjeringens realfagsstrategi. 

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

SFO 
 
Kommunen skal tilby SFO til alle som ønsker det. Ordningene skal ha vedtekter om 

eierforhold, opptakskriterier, oppholdstid, bemanning og foreldrebetaling, jf. 

opplæringsloven § 13-7. Videre skal elever i SFO sikres et godt fysisk og psykososialt 

miljø, jf. § 9a. Utover dette, har kommunen få konkrete forpliktelser knyttet til SFO.  

 

SFO kan finansieres med foreldrebetaling, jf. § 13-7. Generelt er det en risiko for at 

kommunen ikke har et tilfredsstillende beregningsgrunnlag som dokumenterer 

hvordan den utregner foreldrebetalingen, herunder påviser hvorvidt den overstiger 

eller ikke oversiger kommunens utgifter til ordningen. 

 
I Hof kommune har SFO et tilbud til alle elever på 1.-4. klassetrinn, før og etter 

skoletid. Ved skolestart høsten 2015 var det 85 elever påmeldt. SFO bruker skolens 

arealer i tillegg til egen base. Flere ansatte i SFO arbeider også i skolen.  

 

Barnevern 
 
De senere årene har det på landsbasis vært en økning i antall bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten, og en økning i antall barn og unge som mottar tiltak – særlig tiltak 

utenfor hjemmet. Barneverntjenesten skal ivareta en sårbar målgruppe som ikke alltid 

kan ivareta egne behov og ønsker. Det er derfor særlig viktig at barneverntjenesten har 

tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å fatte riktige vedtak og følge dem opp 

systematisk over tid. 
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Fra og med 1. juli 2014 inngikk Hof kommune en vertskommuneavtale med Re 

kommune om barneverntjenesten. Alle henvendelser om barneverntjenester skal fra 

og med denne dato skje til Re kommune v/barneverntjenesten. Tiltak i hjemmet og 

tiltak utenfor hjemmet dekkes i sin helhet av de respektive kommunene.  

 
Barneverntjenesten har hatt store utfordringer i 2014. Flere plasseringer i institusjon 

enn forutsatt er hovedårsak til betydelig overforbruk. I tillegg kommer at kommunens 

egenandel stadig øker. Også utgifter til juridisk bistand har bidratt vesentlig til 

merforbruket i 2014.  

 

Vestfold kommunerevisjon gjennomførte i 2015 prosjekt om barnevern i Re.  I 2015 

gjennomførte Vestfold kommunerevisjon forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Gjennomgang av barnverntjenesten – forebyggende arbeid, kvalitet og ressursbruk. 

Prosjektet resulterte i tre anbefalinger fra revisjonen knyttet til barnevernets 

samarbeid med andre aktører om forebyggende arbeid, saksbehandling og oppfølging 

av avtaler om forsterkningstiltak.  

 

2.6.2 Velferd 

Sosiale tjenester- NAV 
 
Kommunen har et ansvar for å tilby tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre 

levekår for økonomisk vanskeligstilte. På landsbasis har utbetalingene til sosialhjelp økt 

de siste årene. SSB melder om at det i 2014 var det høyeste antallet sosial-

hjelpsmottakere på 10 år. Hele 2015 har vist økt forbruk av økonomisk sosialhjelp i 

forhold til foregående år.  

 

I årsrapporten for 2014 viser kommunen til at selv om de fleste kommuner over flere 

år har rapportert om betydelige økninger på sosialbudsjettet, har Hof kommune fram 

til 2014 klart å holde seg innenfor en ramme som ikke er økt på flere år. Det vises også 

til at slik utviklingen har vært det siste året, vil et budsjett på 2015-nivå ikke lenger 

være tilstrekkelig.  

 

Det har over noe tid vært et økende antall henvendelser om sosialhjelp i kommunen. 

Det har vært noe merforbruk innenfor helse og omsorgsektoren, hvorav blant annet 

endrede bostøtteregler og flyktninger som faller utenfor folketrygdens regelverk er 

noe av årsaken.  Det er forventet å være et press på utgiftene til de sosiale tjenestene 

også fremover. I tillegg vil mottak av flyktninger er en utfordring som kommunen må 

håndtere fremover. I Hof kommune viser 2014-regnskap for NAV et overforbruk på 7,5 

% i forhold til budsjett. I henhold til kommunens årsberetning for 2014 skyldes 

overforbruket i hovedsak to faktorer: 1) utfordringer i forhold til mangel på relevante 
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botilbud til bostedsløse og 2) lønnskostnader(lønnsoppgjøret 2014). Bosetting av 

flyktninger innebærer også en inntektsside (introduksjonstilskudd) som ikke fremgår av 

NAV sitt regnskap. Økning i vedtatt antall bosettinger tilsier også betydelig økning i 

utbetaling av introduksjonsstønad. Flyktningbudsjettet fremstår som en ren 

utgiftspost, all den tid inntektene (introduksjonstilskuddet) som følger hver bosatte 

person fremkommer under frie inntekter på fellesområdet.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Kommunens ansvarsområder i forhold til flyktninger 
 
I forbindelse kommunenes rolle i forhold til flyktninger har kommunen ansvaret for et 

bredt spekter av oppgaver knyttet til bosetting/integrering, helse, skole, 

barneverntjenester, samt å få innvandrere i arbeid. Kommunens oppgaver kan 

skisseres i forhold til følgende ansvarsområder:  

 

 Bosetting og integrering 
 

o Bosetting og integrering av flyktninger skal være en ordinær kommunal 
oppgave som skal forefinnes i kommunens planverk og budsjetter på 
linje med andre oppgaver. 

o Kommunen skal gi bosatte flyktninger samme tjenestetilbud som øvrige 
innbyggere.  

 Helse 
 

o Asylsøkere har rett til helsetjenester fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten på linje med resten av innbyggerne. 

 

 Skole 
 

o Flyktninger og innvandrere som får opphold i Norge har rett til 
forskjellige typer opplæring og program i kommunen de flytter til. 

o De fleste har rett på norsk- og samfunnsfagsopplæring, mens noen har 
rett på introduksjonsprogram. 

o Barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere har i 
utgangspunktet de samme rettighetene og pliktene som 
andre barn og unge i Norge. 
 

 Barnevernstjenester 
 

o Asylsøkerbarn har, som alle andre barn i Norge, rett til å motta tjenester 
og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig 
behov for hjelp. 
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 Få innvandrerne/flyktninger i arbeid 
 

o Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og 
innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. 
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for 
arbeid eller videre utdanning. Ordningen ble innført i 2004, og i 2011 
kom krav om internkontroll, for å sikre at kravene i loven blir fulgt. Den 
økte tilstrømningen av flyktninger øker risikoen på dette området. 
Bedret integrering av flyktninger har fokus på nasjonalt nivå, og 
regjeringen har foreslått endringer i introduksjonsloven for bl.a. å styrke 
språkopplæringen, jf. Stortingsproposisjon 130 L (2014–2015).  

 
Tjenesten som flyktningkonsulent kjøpes i dag av Holmestrand. Såfremt det ikke er 

behov for ekstraordinære tjenester fra helse, barnevern, skole eller andre, antas det at 

introduksjonstilskuddet langt på vei skal kunne dekke livsoppholds- og boutgifter, samt 

lønn til flyktningkonsulent de to første årene personen bor i kommunen.   

I 2015 etablerte Hof kommune et akuttmottak for flyktninger. UDI har godkjent inntil 

130 plasser i akuttmottaket, og innkvartering starter opp i desember 2015. Plassene 

skal fylles opp etter behov. Kommunen poengterer at denne plasseringen er et forhold 

mellom UDI og eier av bygget, men at kommunen har plikter i forhold til 

primærhelsetjenester, barneverntjenester og skole.  

Hof kommune har vedtatt følgende bosetting: 

 2015: 3 enslige og en familie. Det er også kommet en familie på 3 personer som 

er bosatt hos kommunen. 

 2016 og 2017: Totalt 15 personer pr år, hvorav 10 er enslige, inkludert 5 

mindreårige (under 15 år), samt familie. 

 
Etter revisors vurdering har kommunen et omfattende ansvarsområde overfor 

flyktninger. Dette er et område som vi anser å ha høy risiko for kommunen, da det må 

etableres løsninger som bidrar til at kommunens ansvar og oppgaver løses på en god 

måte. Etter revisors vurderinger er det flere mulige aktuelle tema for forvaltnings-

revisjonsprosjekter knyttet til kommunens ansvarsområder i forhold til flyktninger.  

 

2.6.3 Helse og omsorg 
 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om 

nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller 

lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunen 
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har plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at 

tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.  

Samhandlingsreformen og folkehelsearbeid 
 

Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud.  

Reformen skal bidra til rett behandling – på rett sted – til rett tid. Ressurser skal i 

større grad brukes til å bygge opp kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

Pasientene skal få bedre koordinerte tjenester, og innsatsen for å begrense og 

forebygge sykdom skal økes.  

 

Arbeidet med folkehelse og å forebygge sykdom er sentralt i samhandlingsreformen. 

Arbeidet er forankret i folkehelseloven (2011). Kommunen skal fremme helse og søke 

å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet. Innen samhandlingsreformen har kommunen ansvar 

for utgifter til utskrivningsklare pasienter. 

 

Hof kommune opplyser i sin årsrapport for 2014 at samhandlingsreformen  

har som et av sine viktige elementer et sterkt fokus på forebyggende arbeid – 

folkehelsearbeid – og å bruke ressursene riktig.  

 
Virksomheten opplever fortsatt et økt press på tjenesten med bakgrunn i; 

 

 innleggelse av stadig mer behandlingstrengende pasienter 

 økende behov for palliativ (lindrende) behandling til en bredere aldersgruppe 

enn hva man tradisjonelt har hatt i sykehjem 

 flere brukere med atferdsmessige utfordringer som skal tas hånd om i 

linjetjenesten og kravet til sikkerhet øker 

 økt krav til samhandling og kvalitet 

 økt krav til dokumentasjon 

 

Helse og omsorg har fremdeles utfordringer i forhold til å få nok kvalifisert personell. I 

kommunens årsberetning for 2014 påpekes at det har vært en positiv endring, men 

det er fremdeles et underskudd på sykepleiere. For å ha god nok fagkompetanse leies 

sykepleiere inn fra Helsenor.   

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Omsorgstilbud i og utenfor institusjon 
 
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og 
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omsorgstjenestene har økt de siste årene. Kommunale helse- og omsorgstjenester 

består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel 

hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i institusjon, herunder sykehjem, og 

tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn. 

 

I Hof kommune er Helse og omsorg organisert slik under sektorleder:  

 Virksomhetsleder institusjonsbasert omsorg 

 Virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg 

 Virksomhetsleder Forvaltning  

 Virksomhetsleder for bolig for funksjonshemmede 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I følge Barneombudet opplever mange at det er for få helsesøstre og at de har for liten 

tid på skolen. Dette understøttes av undersøkelser som viser at helsesøstre verken har 

tid til å gjøre de lovpålagte oppgavene eller til oppsøkende arbeid og 

informasjonsarbeid. Det er ingen lovpålagt norm for antall elever per helsesøster i 

skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet har imidlertid utgitt retningslinjer for dette, 

som skal være veiledende. 

 

I Hof kommune er Helse er direkte underlagt sektorleder og omfatter: legetjeneste, 

legevakt, helsestasjon, fysioterapeuter med driftstilskudd, ergoterapeut, 

skolehelsetjeneste, miljørettet helsevern, forebyggende helsetiltak og smittevern. 

 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år. 

Tilbudet skal fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, og 

forebygge sykdommer og skader, jf. helsestasjonsforskriften §§ 1-1 og 2-1.  

 

I henhold til årsrapporten for Hof kommune i 2014 har kommunen selv stipulert at 
helsetjenesten økes med 20 % stilling i 2016 for å nå mål som er for tjenesten.  
Risikoen knyttet til helsestasjon og skolehelsetjeneste er i hovedsak om det er 

tilstrekkelig kapasitet til å utføre lovpålagte oppgaver. Videre ser man at det er behov 

for informasjon og oppsøkende arbeid, men at de lovpålagte oppgavene helt klart skal 

prioriteres først.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon.  

 



Overordnet analyse - Hof kommune  

 

 
 

Vestfold kommunerevisjon 

 
 

32 

2.6.4 Tekniske tjenester – selvkostområdene 
 
Kommunen yter tjenester og utøver myndighet på selvkostområdene vann, avløp, 

renovasjon, branntilsyn/feiing og plan- og byggesak. Endrede retningslinjer, sterk 

regulering av hvilke kostnader som skal innberegnes, samt krav til avsetning til bundet 

fond og hva disse fondene kan benyttes til gjør dette til et område med flere risikoer 

for feil.  

Selvkost 
 
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom 

gebyrer fra innbyggerne. Fra 1.1.2015 trådte nye retningslinjer for hvordan selvkost, og 

dermed også den øvre rammen for gebyrinntektene fra innbyggerne, skal beregnes.  

 

Hof kommune har som utgangspunkt for fastsetting av gebyr at de skal gi full 
inndekning for kommunens samlede utgifter på det enkelte tjenesteområde etter 
selvkost. Byggesak og oppmåling er overført til Holmestrand og er opphørt som 
selvkostområde i regnskapet til Hof.  Etter flere år med økning i gebyrene er de satt 
ned den senere tid. Det gjenstår fortsatt penger på fond for avløp, renovasjon og slam.  
 

 

 
 
Tabell 9: Selvkostregnskap 
 

Vann og feiing viser underskudd. Underskudd på selvkost er ikke bokført som fremført 
underskudd, men det kan hentes inn senere år ved økning i sats slik at inntekter er 
høyere enn utgiftene på det enkelte område.   
 

Beregning av selvkost og håndtering av selvkostfond er et aktuelt tema i forbindelse 

med kommunesammenslåing. Det er behov for å vite at kommunens beregning er 

korrekt, slik at man har gode beregningsmetoder og datagrunnlag som bringes inn i ny 

kommune. Samtidig er det viktig at det gjøres en vurdering av bruk av fond før 

kommunesammenslåing, og vite at den bruken man budsjetterer med er i tråd med 

regelverket.  

 

Revisor vurderer at fagområdet kan være aktuell for forvaltningsrevisjon. 

Resultat 2014 Balansen 2014 2014

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 
1)

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

deknings-

gradsfond

Renter 

selvkost 

fond

Deknings-

gradsfond 

pr. 31.12 
2)

Fremført 

underskudd 

pr. 31.12 
2)

Vann 2 428 603 2 963 331 -534 728 81,96 % -17 594 6 694 0 -523 828

Avløp 3 187 285 4 240 971 -1 053 686 75,15 % -1 017 722 35 964 851 046

Renovasjon 3 783 137 3 856 782 -73 645 98,09 % -26 552 47 093 1 767 455

Slam 506 593 598 407 -91 814 84,66 % -83 400 8 414 276 457

Feiing 776 074 788 888 -12 814 98,38 % 138 336 -3 879 0 -155 029
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Plan- og byggesaksbehandling 
 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Videre skal kommunene fatte vedtak 

om nesten all byggeaktivitet innenfor kommunegrensene, selv om det er gjennomført 

forenklinger innen byggesaksbehandlingen gjeldende fra 1. juli 2015. Sett fra 

innbyggernes ståsted er dette en gjennomgripende lov. Det er derfor viktig at 

innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar, lik og 

effektiv måte. Et hensiktsmessig og oppdatert planverk bidrar til å sikre effektivitet og 

likebehandling.   

 

Etter revisor vurdering vil mulige risiko knyttet til plan- og byggesaksbehandling være 

feil saksbehandling i henhold til lov og forskrift og misligheter/korrupsjon.  

Holmestrand kommune er vertskommune for byggesak, plan og geodata i Hof 

kommune. Alle henvendelser i Hof vedrørende disse sakene rettes til Holmestrand 

kommune. Vestfold kommunerevisjon gjennomført forvaltingsrevisjon innenfor 

byggesaksbehandlingen i Holmestrand kommune i 2015. Revisors hovedinntrykk etter 

gjennomgangen er at byggesaksbehandlingen i Holmestrand er i samsvar med lov- og 

regelverk. Kommunen har imidlertid et forbedringspotensiale knyttet til visse aspekter 

ved byggesaksbehandlingen.  

 

2.7 Bærekraftig utvikling 
 

2.7.1 Planlegging i kommunen 
 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 

legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 

beskrives.  

 
Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel 

med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, 

regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og 

oppgaver for kommunen. Planen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien 

og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. 

 

Hof kommunestyre vedtok i møte 24.2.2015 kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel 2015- 2027. Det er utarbeidet en felles samfunnsdel for kommunene Hof, 
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Holmestrand og Re. Handlingsplanen basert på Kommuneplanens samfunnsdel trekker 

fram en rekke tiltak som har budsjettmessige konsekvenser.  Kommuneplanens 

handlingsdel og arealdel skal bidra til å realisere målene i kommuneplanens 

samfunnsdel. Handlingsdelen og arealdelen ble behandlet i FS i møte 8/4-2014 og 

deretter lagt ut på offentlig ettersyn. I årsberetningen for 2014 påpeker kommunen at 

det har vært svært lite handlingsrom i budsjettet til å iverksette nye tiltak i forbindelse 

med oppfølgingen av Kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Et kommunalt plansystem skal bestå av fIere nivåer:  

 

 Kommuneplanen, som gir de overordnede strategiene som kommunen skal 

styre etter i et langsiktig perspektiv.  

 Kommunedelplaner/ strategiske temaplaner som bygger på og konkretiserer 

målene i kommuneplanen.  

 Øvrige planer- som av virksomhetene blir vurdert å være nyttige for å utføre 

tjenester og nå fastsatte mål.  

 

I denne forbindelse er det sentralt hvorvidt kommunen har utarbeidet målbare 

parametre knyttet til de overordnede målene som er satt for virksomheten, og om det 

er etablert tilstrekkelige rutiner for rapportering av måloppnåelse.  Revisjonen har ikke 

tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon på utforming og oppfølging av kommunens 

plansystem.  

 

2.7.2 Eiendomsforvaltning og vern av verdier 

Eiendomsforvaltningen 
 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold utgjør en vesentlig andel av en kommunes økonomi.  

 

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi brukerne gode og effektive 

bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulige rammevilkår 

for brukernes virksomhet over tid. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og 

bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser, 

og det er viktig at funksjonene er organisert på en hensiktsmessig måte.  

   

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt 

over status for kommunale bygg og boliger mht. ivaretakelse av eiendomsverdiene i 

forhold til teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand. Videre at det bør foreligge 

overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et rasjonelt 

system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 
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mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som 

beslutningsgrunnlag. 

 

Etter revisors forståelse er det ikke utarbeidet en overordnet vedlikeholdsplan i Hof 

kommune, i tillegg til at kommunen ikke har utarbeidet fullstendig oversikt over kunst 

og inventar. Etter revisors vurderinger er løpende vedlikehold avgjørende for å 

opprettholde kvaliteten for bygg og anlegg. Etterslep på vedlikehold kan føre til store 

og uforutsigbare utgifter for kommunen. Det er derfor viktig å lage vedlikeholdsplaner 

som følger byggets eller anleggets utvikling, bruksendringer og slitasje. Et aktuelt 

prosjekt for forvaltningsrevisjon vil etter revisors vurdering være i hvilken grad 

kommunen har utarbeidet en vedlikeholdsplan, og i hvilken grad denne følges opp i 

praksis.  

 

2.7.3 Byggeprosjekter 
 
Hof kommune lyste våren 2015 ut anbud for bygging av kunstgressbane med lysanlegg, 

jamfør saksutredning til formannskapet 9. februar 2016 (sak 007/16). Dette prosjektet 

utgjør kommunens største enkeltinvestering for 2015/16. Budsjettet er på totalt 10 

mill. kroner. Arbeidet startet opp høsten 2015 og er planlagt ferdigstilt innen 

30.6.2016. I arbeidet med forberedelse av anbudet og vurdering av de innkomne 

tilbudene har kommunen benyttet seg av konsulenter med spesiell kompetanse på 

kunstgressbaner og juridisk kompetanse på innkjøp. Hof kommune er prosjektleder i 

byggeprosjektet. I desember 2015 mottok kommunen en endringsmelding fra 

entreprenøren som bygger banen, med et varsel om en endring på en million kroner 

som ikke var tatt med i prognosen. Hof kommune har avvist kravet, med begrunnelse 

om at prosjektet var lyst ut som en totalentreprise. Etter revisors vurderinger vil det 

være sentrale risikoområder for kommunen vedrørende en såpass stor 

enkeltinvestering. Revisor vil derfor foreslå et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

vedrørende prosjektstyring av kunstgressbanen.  

 

2.7.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Sivilbeskyttelsesloven pålegger kommunene å planlegge beredskapen basert 

på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gjennomfører årlige kommuneundersøkelser. Resultatene fra 

Kommuneundersøkelsen 2014 viser at kommunene har et forbedringspotensial på 

dette området, selv om stadig flere kommuner jobber godt og systematisk innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 
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Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte en systemrevisjon i Hof kommune i august 

2015, hvor kommunen fikk i alt påpekt åtte avvik. Fylkesmannen følger opp sin 

systemrevisjon overfor kommunen, og ut fra revisjonens vurderinger er det dermed 

ikke formålstjenlig med et forvaltningsrevisjonsprosjekt om dette temaet i kommende 

periode. 

 

2.8 Innspill på forslag til forvaltningsrevisjon 

2.8.1 Innspill fra kontrollutvalget 
 
Nåværende kontrollutvalg:  
 
KU Hof (sak 34/15 i møte 24.11.15) hadde følgende innspill til OA for Hof kommune:  
 

 Kommunesammenslåing/risiko på internkontroll 

 Budsjettavvik på virksomhetene/dårlig økonomi 

 Ny kunstgressbane: totalentriprise/prosjektledelse/adm oppfølging av 

prosjektet/avviksrapprotering (tidligere dårlig erfaring med prosjektledelse av 

Veset) 

 
Tidligere kontrollutvalg:  
 

Innspill fra KU i Hof 25.08.15, sak 18/15: 

 Samhandlingsreformen 

 Innkjøp 

 

2.8.2 Innspill fra administrativ ledelse 
 

Innspill fra rådmann/ ledergruppe 

Tjenester til flyktninger /asylsøkere– kommunen står overfor utfordringer 

knyttet til å gi et godt tjenestetilbud.  

Kulturskolen – fungerer bra og viktig at dette belyses for å styrke kulturskolens 
eksistens og videreutvikling.  

Voksenopplæring- tjenester kjøpes av Horten, men viktig at kommunen har 
fokus på aktuelle spørsmål som eksempelvis integrering av flyktninger.  
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2.8.3 Innspill fra politisk ledelse 
 

Innspill fra ordfører 

Overordnet risiko er knyttet til hvorvidt tjenesteproduksjonen foregår etter 
gjeldende regler og lovverk.  

Flyktningesituasjonen i kommunen og kommunes tjenestetilbud overfor 
denne gruppen.  

Beredskap – Fylkesmannens tilsyn har vist at kommunen har et 
forbedringspotensial knyttet til dette området.  

Etiske retningslinjer- kjennskap og praktisering av retningslinjene fra 
administrasjon og politikere.  

Oppfølging av politiske vedtak. 

Åpenhet og innsyn. 

 

2.9 Oppsummering  
 

Hof kommune er i en kommunesammenslåingsprosess, og det er behov for å prioritere 

prosjekter som gir verdi enten som planlegging til sammenslåing eller gir verdi inn i 

den nye kommunen. Vurdering av organisering som vil endres om kort tid anser vi ikke 

formålstjenlig.  

 

Vi har i vår risikovurdering trukket frem flere temaer som kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Revisor oppsummerer aktuelle prosjekt i tabell under punkt 3 

”Forslag om mulige prosjekter for forvaltningsrevisjon 2016-17”. Dette innebærer ikke 

at det ikke ligger risiko i andre områder, men at de overnevnte områdene anses mest 

relevante for mulig gjennomgang i perioden.   
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3 Forslag om mulige prosjekter for 
forvaltningsrevisjon 2016-17 

 

Hof kommune går fra 1.1.2018 inn i nye Holmestrand kommune. Det vil bli endringer i 

forhold til organisering, prioritering og økonomiske rammer. Risikobildet og aktuelle 

prosjekter vil være annerledes for ny kommune enn for Hof kommune slik den 

eksisterer i dag. Basert på dette har revisjonen vurdert at det ikke er hensiktsmessig å 

lage plan for forvaltningsrevisjon utover perioden Hof kommune eksisterer som egen 

kommune.  

 

På bakgrunn av overordnet analyse i kapittel 2, foreslår revisjonen alternativer for 

forvaltningsrevisjoner i perioden 2016-17. Det er ikke angitt en detaljert vinkling med 

problemstillinger til hvert tema, og revisor har kun prioritert de første fire prosjektene. 

Det ligger til kontrollutvalget å gi føringer på prioriteringer, temaer og vinkling på 

prosjektene. Listen er et forslag og det vil ved fastsettelse av plan utarbeides en mer 

detaljert beskrivelse av prosjektet. Basert på budsjett for forvaltningsrevisjon, er det 

lagt opp til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon per år. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av mulige temaer for prosjekter har revisor tatt hensyn 

til at prosjektene skal enten:  

 

 være sentrale i en kommunesammenslåingsprosess  

 ha fokus på kommunens kjernevirksomhet som også skal fortsette i etterkant 

av kommunesammenslåingen 

 

I tabellen listes forslagene ut fra en vurdering av risiko etter kategoriene høy, middels 

eller lav. Samtlige prosjekttema er vurdert å være vesentlige. Temaene listes opp i 

prioritert rekkefølge i tilknytning til prosjekt 1-4, men utover dette er forslagene 

skissert i uprioritert rekkefølge: 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

 1. Skole 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til etterlevelse av opplæringslova 

- Undersøke kommunens arbeid 

med tilpasset opplæring og 

spesialundervisning.  

- Vurdere effekter av de siste 

årene med økonomi-

effektivisering.  

2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til å sikre tilbud i tråd med lov- og 

regelverk 

- Introduksjonsordningen 

- Bosetting 

- Helsetjenester 

- Skole – grunnskole og 

voksenopplæring 

- Barneverntjenester  

Få flyktninger i arbeid 

3. Eiendomsforvaltningen 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til tilfredsstillende vedlikehold av 

kommunale bygg.  

Status på utforming av vedlikeholdsplan 

og oppfølging av vedlikehold.  

 

4.  Personalforvaltning 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til gode prosesser mellom 

ledelsen/personal/ansatte- viktig område i fm 

kommunesammenslåing. 

 

Ulike vinklinger: 

- Personalansvar- rutiner og 

etterlevelse 

- Personalavdelingens 

samhandling med ledere og 

tillitsvalgte 

- Rekruttere og beholde ansatte 

- Informasjon til ansatte i en 

omstillingsprosess. 

Prosjektstyring – Bygging av kunstgressbane 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til god styring av byggeprosjekter 

 
 
 

 

- Administrasjonens oppfølging av 

kommunestyrets vedtak,  

- Anbudsprosessen, 

anbudspapirer, endringsmelding 

om 1 mill,  

- Prosjektledelse/styring,  

- Avviksrapportering,  

Saksforberedelser og gjennomføring av 

kommunestyrets vedtak 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Fokus på kommunens saksforberedelser 

og iverksetting av kommunestyrevedtak 

Er kommunens saksutredning forsvarlig og 

er saksfremstillinger og forslag til vedtak 

forståelige, klare og tydelige?  

Blir kommunestyrevedtakene iverksatt og 

gjennomført?  

Samhandlingsreformen  
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus på å bruke ressurser riktig og nå 
målsettinger om et bedre og mer helhetlig helsetilbud. 

Kommunens tilpasning til samhandlings-

reformen og hvilke konsekvenser har disse 

tilpasningene hatt for kommunens 

tjenestetilbud og med finansiering. 
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

 Offentlige anskaffelser 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Bidra til lovlige og gode anskaffelser 

Undersøkelse etterlevelse av regelverk 
retningslinjer om offentlige anskaffelser. 

Økonomistyring 
Vurdering av risiko: H 

Nytteverdi: Økt fokus på økonomistyring: sikre 

langsiktighet med tanke på økonomisk forvaltning av 

kommunen og sikre stabile tjenester over tid.  

Kommunens utforming og oppfølging 

av rutiner for økonomistyring. 

Etiske retningslinjer 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til kommunens kontinuerlige arbeid 

med etikk. 

Kjennskap til og etterlevelse av etiske 

retningslinjer.  

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Tilbudet er sentralt for at kommunen kan 

fremme psykisk, fysisk, gode sosiale og miljømessige 

forhold og forebygge skader og sykdommer blant barn 

og ungdom.  

Fokus på samhandling med andre 

kommunale aktører, kompetanse i forhold 

til kommunens oppgaver, arbeidsmåter. 

Arkiv og journal 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Sikre at kommunen blir i forkant for 

klargjøring til ny kommune, samt økt kunnskap om 

journalføring og arkivering i et samfunn med mange 

kommunikasjonskanaler. 

Vurdering overholdelse av lover, interne 

rutiner og kontroll av arkivering og 

journalføring  i kommunen.  

 

 Internkontroll 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurdere om kommunen har etablert 

tilstrekkelig internkontroll og etterlevelse av rutiner 

osv. En systematisk gjennomgang kan ha nytte i 

forhold til forestående kommunesammenslåing. 

Erfaringer med nytt internkontrollsystem:  

- Rapportering av avvik 
- Behandle avvik 
- Utarbeide statistikker 
- Registrering og revidering av 

dokumentasjon  
 

 Åpenhet og innsyn 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Åpenhet og innsyn er sentralt i tilknytning 

til mange politiske prosesser, deriblant kommune-

sammenslåingsprosessen, da mange interessegrupper 

har behov for informasjon. 

 

Kommunens praktisering av:  

- Offentlighetsloven og 
kommunelovens regler om 

møteoffentlighet.  
- Innbyggernes tilfredshet med 

åpenhet og innsyn i kommunen.  

 

Eldreomsorg 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Bidra til et tilfredsstillende tilbud til 

brukerne 

Kvalitet og organisering av tjenestene 

innen pleie-og omsorg.  
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Tema/tittel 

 

Mulig vinkling 

Informasjonssikkerhet 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Økt fokus og kompetanse når det gjelder 

informasjonssikkerhet innenfor de ulike 

tjenesteområdene. 

Fokus på kommunens internkontroll på 

informasjonssikkerhetsområdet.  

 

NAV Hof 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurderinger av hvorvidt organiseringen er 

formålstjenelig for å løse de kommunale oppgavene. 

Har NAV-Hof en organisering som er 

formålstjenlig for å løse de kommunale 

oppgavene? 

Selvkost 
Vurdering av risiko: M 

Nytteverdi: Vurderinger av hvorvidt kommunes 
praksis er korrekt. 

Beregning av selvkost og håndtering av 

selvkostfond.  
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Vedlegg 

 

 
 

 

 

Hof er i Kostragruppe 2 fra 2013 (før 2013 Kostragruppe 1) 
 

Utvalgte nøkkeltall, kommunekonsern - nivå 1

Hof

Kostra-

gruppe 02 Vestfold

Landet 

uten Oslo

2014 2014 2014 2014

Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -3,7 0,3 0,7 0,7

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern -2,5 0,6 2 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 52896 55528 46582 48610

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 165,5 219,8 201,7 216,4

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 5,9 9,9 23,4 16,8

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 28160 61431 45560 58160

Prioritering

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 146359 129818 126643 128633

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 13340 14214 11189 12480

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 1867 3199 1935 2319

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 18733 20364 16004 16386

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 1447 2379 3332 3138

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 9114 9024 8229 7978

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 5377 6439 3614 4258

Dekningsgrad

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 91,5 90,2 89,5 90,9

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 4 9,1 8,3 8,1

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 6,1 12,7 9,7 10,4

Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,3 10,3 8,5 9

Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 100 96,6 97,2 94,8

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15 14,3 10,9 13,4

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 3 : : 3,9

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,1 : : 4,8

Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 10 163 38 53

Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere 14 25 22 21

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere .. .. 0,71 0,73

Produktivitet/enhetskostnader

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 188439 172282 170648 174907

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev, konsern100438 118648 98836 105109

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 13,9 12,8 14,9 14,3

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern 201843 222048 223252 239788

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 996548 992001 1051671 1039336

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 3233 3818 2767 3317

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 3664 4125 3704 3655

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2410 2459 2244 2645

Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager 375 .. 226 244

Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager 15 .. 56 57

Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 92464 73014 140698 121552

Lovanvendelse

Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget. .. 96 100 96

Andel innvilgede disp.søknader for nybygg i 100-m-beltet langs sjø. Prosent .. .. 94 85
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Arkivsak-dok. 15/00127-8 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR NYTT 
FORVALTNINGSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar å bestille prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for et forvaltningsprosjekt om ………………………. Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 12.august 2016 slik at den kan behandles i 
kontrollutvalgets møte 23.august 2016. Kostnaden dekkes av de midler som er satt 
av til forvaltningsrevisjon 2016.  
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Det vises til behandlingen av overordnet analyse og forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2017. 
 
Normalt får Hof levert en forvaltningsrevisjon i året. For ikke å miste for mye tid, 
foreslår sekretariatet at kontrollutvalget bestiller en prosjektplan fra revisjonen på det 
forvaltningsprosjektet som kontrollutvalget har prioritert som nr.1. Da kan 
prosjektplanen behandles i møtet 23.august 2016.  
 
Sekretariatet antar at plan for forvaltningsrevisjon kan behandles i kommunestyrets 
møte 14. juni. I motsatt fall må endelig bestilling eventuelt gjøres med forbehold om 
at kommunestyret godkjenner forslaget til plan for forvaltningsrevisjon.    
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Arkivsak-dok. 16/00077-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 
2016-2017 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for selskapskontroll i Hof kommune til 
orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll 2016 og 2017: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Selskapskontroll Asvo Revetal AS Selskapskontroll ( eiers- 
kontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon) 

Føring for eierskap og  
opplæring av eierrepr. 

Generell  Eierskapskontroll 

Samordning av føringer 
for eierskap 

Generell evt. 
stikkprøvekontroll i enkelte 
selskap 

Eierskapskontroll- evt. 
felles med andre 

  
Forslaget framlegges for kommunestyret til endelig godkjenning. 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse og forslag til plan for selskapskontroll fra Vestfold 
Kommunerevisjon datert 2.mai 2016. 

 
Saksframstilling: 
Kommuneloven §77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 
skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av 
kommunens eierskap ut fra vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen skal vedtas 
av kommunestyret, senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert. 
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Kontrollutvalget vedtok i møte 1.mars 2016 å bestille overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll fra Vestfold Kommunerevisjon. 
 
Vestfold kommunerevisjon har 2.mai 2016 oversendt sin overordnede analyse, samt 
forslag til plan for selskapskontroll. Analysen og planforslaget er begrenset til 
perioden 2016-2017, da Hof kommunen skal slå seg sammen med Holmestrand fra 
2018. 
 
Hof kommune har i 2016 vedtatt en eierskapsmelding, basert på et felles forslag fra 
KS og Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV). Det vil være naturlig at kontrollutvalget 
følger opp hvorledes kommunen praktiserer den vedtatt eiermeldingen, men først når 
den har fått fungert en periode.  
 
Hof er en liten kommune og har små eierandeler i de selskap de er medeiere i. Det 
var årsaken til at det ikke ble gjennomført selskapskontroll i forrige valgperiode. 
Ett unntak er ASVO Revetal AS hvor Hof kommune har en eierandel på 33,33 %.  
Det er derfor foreslått at dette kan være et aktuelt selskap å foreta eierskapskontroll 
og/eller forvaltningsrevisjon i. Hvis man velger eierskapskontroll, vil fokuset ligge på 
Hof kommunes oppfølging av sitt eierskap. Hvis man eventuelt ønsker en kontroll av 
selve selskapet, bør det vurderes et samarbeid med Re kommune, som eier de 
øvrige aksjene. Før man eventuelt vedtar en selskapskontroll av dette selskapet, bør 
det i tillegg tas hensyn til hvordan Hof tenker rundt sitt eierskap i selskapet etter 
2018. 
 
Hof kommune har som nevnt eierinteresser i mange selskaper sammen med andre 
kommuner. Det er derfor foreslått at det undersøkes hvorledes eierne samordner 
sine føringer overfor det enkelte selskap. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Overordnet analyse og forslag til plan 
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Om Vestfold kommunerevisjon  
 
Vestfold Kommunerevisjon eies av Vestfold fylkeskommune og kommunene Horten, 
Holmestrand, Re og Hof.  I tillegg til regnskaps- og forvaltningsrevisjon for nevnte 
kommuner, gjennomføres også regnskapsrevisjon av regnskaper knyttet til andre 
offentlige organer. 
 
Vestfold kommunerevisjon har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig og økonomisk utdanning, og har god kompetanse 
innen offentlig forvaltning.  
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.vestfoldkommunerevisjon.no. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

En evaluering av offenleglova1 viser at kunnskapen om offentleglova i selvstendige 

offentlige rettssubjekter er lav. Videre viser evalueringen at mange offentlige selskap, 

selv om de forvalter til dels svært store offentlige verdier, får få innsynsbegjæringer. 

Mange mener at ressursbruken på å etablere rutiner, systemer og kompetanse i 

organisasjonen er urimelig i forhold til det lave antallet innsynsbegjæringer de mottar. 

 

Viktige betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. NIBR har 

undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt styring over 

den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.2 De fleste som ble 

spurt i undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er 

godt nok orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer 

når det gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert.  

 

 

                                                      
1
 Gjennomført av Oxford research i 2015 på oppdrag fra Justisdepartementet 

(http://www.oxfordresearch.no/media/270943/evaluering_av_offentleglova_oxford_research.pdf ) 
2
 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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Kontrollutvalget i Hof har bedt Vestfold kommunerevisjon om å utarbeide analyse og 

forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for selskapskontroll 

i Hof kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet. Denne planen er 

basert på to år, da det er vedtatt at Hof og Holmestrand kommuner blir til nye 

Holmestrand kommune fra 1.1.2018.  

 

Kommunens eierskap i Vestfold kommunerevisjon framgår av oversikten i vedlegget.  

 

1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak.  
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1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 

 

 
 

En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøkes det om eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

Selskapets drift og aktiviteter kan kontrolleres gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk3, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

                                                      
3
 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 
I mars 2016 ble NOU-en Ny kommunelov lagt frem, hvor det foreslås å klargjøre 

grensegangen mellom hva som kan utføres av kontrollutvalgssekretariatet og hva som 

må betraktes som revisjon. Med dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som 

revisjon, noe som medfører at oppgaven ikke lenger skal kunne utføres av 

kontrollutvalgssekretariatet. Det tas høyde for at ny lov skal være på plass før neste 

kommune- og fylkestingsvalg.  

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  
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Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Hof kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
 

Felles eiermelding i Vestfold 

Kommunenes sentralforbund (KS) og Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), har i 2015 
utarbeidet et forslag til felles Eiermelding i Vestfold. I tillegg har KS utarbeidet 
informasjon om selskaper i Vestfold, hvor kommunene i Vestfold og fylkeskommunen 
sammen er eiere og medeiere.  
 
Bakgrunnen for en felles eierskapsmelding i Vestfold er blant annet at det har vært en 

jevn økning i antall selskaper i kommune-Norge, og trenden synes å fortsette. Vestfold 

er ikke annerledes enn resten av kommune-Norge i dette, og Vestfolds 14 kommuner 

og fylkeskommunen er sammen eiere og medeiere i om lag 30 ulike selskaper, foruten 

pensjonsforetak og egne kommunale foretak.  

 

Når kommuner i økende grad benytter utskilling av virksomhet i selvstendige 

rettssubjekter og foretak, innebærer det at den politiske styringslinjen endrer karakter. 

Den tradisjonelle forvaltningsstyringen erstattes av eierstyring.  

 
For å kunne foreta en enda bedre oppfølging av det store offentlige eierskapet i 

Vestfold har rådmannskollegiet i Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV) blitt enige om 

samordnet innsats i forhold til eierstyring. Vestfolds kommuner har også tidligere 

utarbeidet slike eiermeldinger, men da hver for seg. Samordning er effektivt med 

hensyn til arbeidsinnsats, og øker muligheten for høyere kvalitet i arbeidet. Felles 

innsats er også viktig i forhold til håndtering av regionale eierskapsutfordringer. Det er 

enighet om at en eiermelding både skal gjennomgå virksomheter som er organisert 

som egne rettssubjekter eller interkommunale organer, og ta opp eiermessige 

problemstillinger knyttet til dette. KS mener slike meldinger ideelt sett bør gjennomgås 

og revideres hvert år i kommunestyret.  

 

Forslaget til felles eiermelding i Vestfold inneholder følgende aktuelle tema: 

 

1. Begrunnelse for eierskapsmelding 
2. Hvorfor eie og drive selskaper 
3. Beskrivelse av ulike selskapsformer og deres fordeler og ulemper 
4. Eierstrategi vs. selskapsstrategi.  
5. Rollebeskrivelse og drøfting – eier, styre og daglig leder.   
6. Styresammensetning, kompetanse og honorar 
7. Valgkomité – prinsipper og gjennomføring  
8. Habilitet, etikk og antikorrupsjon  
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9. Eierstyring og kontroll 
 

Kommunestyret i Hof kommune behandlet i sak 005/16 Eierskap i selskap med 

følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar informasjon om selskapene til orientering. 

2. Formannskapet bør forut for eiermøter gis anledning til å behandle spørsmål av 

prinsipiell karakter og drøfte valg til selskapenes styrer 

3. Ordføreren bør fortrinnsvis være kommunens representant i eiermøter. 

4. Kommunestyret slutter seg til de øvrige anbefalinger for forvaltning av eierskap 

som fremgår av forslag til felles ”eiermelding” for kommunene i Vestfold.  

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunens regnskap 2015, note 

2. Informasjon om selskapene er hentet fra Proff.no og selskapsinformasjon utarbeidet 

av KS i 2015.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene fremgår av vedlegg til rapporten. 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
Hof kommune har ikke gjennomført selskapskontroller i perioden 2012-2015.  
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1--8) 
KS anbefaler at kommunene etablerer retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. Hof 

kommune har i sak 005/16 vedtatt en felles eierskapsmelding for Vestfold, nevnt 

under pkt. 2.1 foran.  

 

Styre - evaluering og valg (anbefaling 9-14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan kommunen som eier 

sikrer at selskaper har godt sammensatt og godt fungerende styrer. Siden Hof i 

hovedsak eier selskap sammen med andre og har små eierandeler, er det mindre 

aktuelt å prioritere en slik undersøkelse.  

 

Samordning av føringer for eierskap – flere eiere 
Hof kommune har eierinteresser i mange selskap sammen med andre kommuner. Det 

kan innebære at de forskjellige eierne gir hver sine føringer for eierskapsutøvelse, 

målsetninger og styring av selskapene, og føringene kan til dels være motstridende. Vi 

anbefaler kommunen å undersøke i hvilken grad føringer og forventninger til 

eierutøvelse og selskap samordnes og formidles. 

 

3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 
Hof kommune har eierinteresser i mange selskaper, men med relativ liten eierandel. 

For å kunne foreta en oppfølging av eierskapet i Hof kommune bør en samordne 

innsats med andre kommuner i forhold til selskapskontroll. Det kan være aktuelt for 

Hof å bli med på forvaltningsrevisjoner i selskap som kommunen eier sammen med 

andre. Enkelte selskap der dette kan være aktuelt er omtalt nedenfor.  

 

Asvo-Revetal AS kan være et aktuelt selskap, hvor Hof har en større eierandeler 

sammen med Re kommune.  
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4 Plan for selskapskontroll  
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Selskapskontroll Asvo Revetal AS 
pga at Hof kommune har 
høy eierandel 33,33% 
(sammen med Re 66,67)  

Selskapskontroll, 
eierskapskontroll 
og/eller 
forvaltningsrevisj
on 

Føringer for 
eierskap og 
opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell  Eierskapskontroll 

Samordning av 
føringer for 
eierskap 

Generell. Det kan også 
gjøres stikkprøvekontroll 
i enkelte selskap.  

Eierskapskontroll 
- bør ev. gjøres 
felles med andre. 
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Vedlegg 
 

 Vedlegg 1 - Oversikt over Hof kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 
og beskrivelse av selskapene 

 Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll4 

 Vedlegg 3 - Eierskapsmelding i vestfold 
 
 

 
 

                                                      
4
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Vedlegg 1 - Oversikt over Hof kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av 
selskapene 
Selskaper med innsynsrett iht. koml. § 80: 

Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Nord-Jarlsberg 
Avfallsselskap IKS 
 

6,00 % Egenkapital: kr 4.638.000 
Egenkapitalandel: 9 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 1.672.000.  
Likviditetsgraden 1: 14,55 
Gjeldsgraden: 10,2 
 
Formål:  
Ivaretakelse av eiernes renovasjonsbehov, utleie av anlegg, informasjon og koordinering m.v. 
 
 
 

Kontorkommune 
Holmestrand 
 
Horten 62 % 
Holmestrand 23 %  
Re 9 % 

 
IKA Kongsberg – 
Interkommunalt 
Arkiv for Buskerud Vestfold 
og Telemark IKS 
 

 
 

1,49 % Egenkapital: 5.934.000 
Egenkapitalandel: 4,84 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 162.000 
 
Formål:  
Legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av 
arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Fungere som arkivdepot for eierne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Fungere som fylkesarkiv for deltakende 
fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv. 
 
 
 

Kontorkommune 
Kongsberg 
 
Buskerud fk 6,18 
Holmestrand  2,83 
Hole  2,01 
Bø  1,94 
Andebu  1,88 
Gol  1,74 
Hol  1,73 
Flesberg  1,41 
Hemsedal  1,32 
Hjartdal  1,24 
Fyresdal  1,20 
Flå  1,13 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 
Kongsberg  5,13 
Rollag  1,20 
Ringerike  5,77 
Kviteseid  1,40 
Horten  5,27 
Nissedal  1,20 
Re  2,48 
Nøtterøy  4,50 
Lardal  1,38 
Nome  2,10 
Nore og Uvdal 1,39 
Nes  1,56 
Larvik  7,90 
Sauherad  1,71 
Ål  1,78 
Vinje  1,59 
Seljord  1,48 
Sande  2,41 
Telemark  4,62 
Tønsberg  7,42 
Tokke  1,37 
Siljan  1,38 
Tinn  2,01 
Tjøme  1,78 
Svelvik  2,09 
Stokke              2,98 

VIV - Vestfold 
Interkommunale Vannverk 
IKS 
 
 

0,62 % Egenkapital: kr 16.460.000 
Egenkapitalandel: 2,06 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 413.000  
Likviditetsgraden 1: 1,11  
Gjeldsgraden: 47,6  

Kontorkommune Larvik 
 
Tønsberg  29,27 
Sandefjord  28,32 
Horten  15,75 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

  
Formål:  
Levere tilstrekkelige mengder med drikkevann av offentlig godkjent kvalitet til eierkommunene 
på like vilkår fra egne vannverk i Farris og Eikeren. Dersom vannverkenes kapasitet er 
tilstrekkelig, kan selskapet selge vann til jordvanning eller selge drikkevann til kunder utenfor 
eierkommunenes forsyningsområder. Selskapet kan, når det fremmer selskapets og eiernes 
formål, inngå samarbeid med andre virksomheter. 
 
Annet:  
 
 

Nøtterøy  12,68 
Holmestrand  5,12 
Stokke  4,49 
Tjøme  2,17 
Andebu  0,98 
Re  0,6 
 

Vestfoldmuseene IKS 
 

1,50 % Egenkapital: kr 14.972.000 
Egenkapitalandel: 30,9 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 2.988.854 
Likviditetsgraden 1: 1,11 
Gjeldsgraden: 2,24 
 
Formål:  
Drive og videreutvikle museene i Vestfold samt være et kunst-, historie-,  naturhistorie- og 
museumsfaglig kompetansesenter for hele fylket. Museet skal forvalte og samle inn kunst., 
natur- og kulturhistorisk materiale og eventuelle antikvariske bygninger. Det skal drives et 
systematisk arbeide rundt felles bevaring, forvaltning og dokumentasjon av samlingene og 
legge til rette for forskning, kunnskapsutvikling og formidling av lokal, regional, nasjonal og 
internasjonal kunst og kulturhistorie. 

Kontorkommune: 
Sandefjord 
 
Vestfold fk 36 
Larvik  16 
Sandefjord  16 
Tønsberg  16 
Horten  8,5 
Holmestrand 1,5 
Sande 1,5 
Svelvik 1,5 
Re 1,5 
 

Vestviken 110 IKS 
 

0,60 % Egenkapital: kr 6.415.000 
Egenkapitalandel:  64,0 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 184.000 
Likviditetsgraden 1: 2,09  
Gjeldsgraden: 0,6  
 
Formål:  

Kontorkommune: 
Drammen 
 
Vestfold Interk. 
Brannvesen IKS 20,4 
Drammen  12,5 
Sandefjord 8,7 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

Lovpålagte nødalarmtjenester (110), Automatiske brannalarmer tilknyttet 110-sentral etter 
Brannloven med forskrifter, Plan- og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattes av 
lokale politiske utvalg/nemnder. Utalarmering og kommunisering med stedlig brannvesen, 
avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester. 
 
 

Larvik 8,6 
Ringerike 5,9 
Kongsberg 5 
Lier 4,7 
Nedre Eiker 4,6 
Røyken 3,8 
Øvre Eiker 3,3 
Modum 2,6 
Stokke 2,2 
Hurum 1,8 
Re 1,7 
Sande 1,7 
Svelvik 1,3 
Jevnaker 1,3 
Hole 1,2 
Andebu 1,1 
Ål 1 
Gol  0,9 
Hol 0,9 
Sigdal 0,7 
Nes 0,7 
Hof 0,6 
Flesberg 0,5 
Nore og Uvdal 0,5 
Lardal 0,5 
Krødsherad 0,4 
Hemsedal 0,4 
Rollag 0,3 
Flå 0,3 
 

Vestfold Interkommunale 8,33 % Egenkapital: kr 303.000 Kontorkommune: 
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Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

kontrollutvalgssekretariat – 
VIKS (§ 27-selskap) 

Egenkapitalandel: 11,5 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr - 250.000 
Gjeldsgraden: 7,7 
 
Formål:  
Utøve sekretariatfunksjon for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for 
andre kommuner/fylkeskommuner. 
 
 
 

Re 
 
Øvrige eiere: 
(alle med lik eierandel) 
 
Horten  
Tønsberg  
Sande  
Andebu  
Nøtterøy  
Tjøme  
Holmestrand  
Larvik  
Vestfold  
Lardal  
Re  
 

Vestfold kommunerevisjon 
(§ 27-selskap) 

6,5 % 2015-tall: 
Egenkapital: kr – 3.502.962* 
Egenkapitalandel: -17 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 150.864 
*Årsaken til negativ egenkapital er at selskapet har en bokført pensjonsforpliktelse på – 
4.591.960. Bokført disposisjonsfon + regnskapsmessig mindreforbruk: kr 1.088.997 
 
Formål:  
Utføre de til enhver tid lovpålagte revisjons- og tilsynsoppgaver for 
deltakerkommunene/fylkeskommunen.  
 
Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerkommunene/ fylkeskommunen. 
Vestfold kommunerevisjon kan utføre revisjonsoppdrag for andre kommuner/fylkeskommuner 
og kommunale selskaper, kommunale foretak, interkommunale selskaper, kirkeregnskap, 

Kontorkommune: 
Horten 
 
Øvrige eiere: 
Vestfold fk           39,9 
Horten k.              27,9  
Holmestrand k.  15,9 
Re k.                        9,8  
 



Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2017 - Hof kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

6 

Interkommunale selskap 
(IKS og § 27) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre eierkommuner  
med eierandel (%) 

stiftelser etc. Selskapet har ikke erverv til formål. 
 
 

 
 

Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Vestfoldfestspillene AS 1,00 % Egenkapital: kr – 823.000 
Egenkapitalandel: – 32,6 % 
Totalrentabilitet: - 20,8 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 394.000 
Likviditetsgraden 1: 0,74 
Gjeldsgraden: - 4,1 
 
Formål:  
Gjennom årlig festspill presentere regional, nasjonal og internasjonal kunst og kultur av høy 
kvalitet. Være en betydelig nasjonal kulturarrangør som profilerer Vestfold som kulturfylke.  
 
Programmet skal ha hovedvekt på musikk, men også musikk i samspill med andre kunstarter. 
Festspillene skal være en utvikler av nye produksjoner og søke å supplere det eksisterende 
kulturtilbudet i Vestfold i samarbeid med fylkets kommuner og kulturaktører. Programmet skal 
også inneholde produksjoner av høy kvalitet for målgruppen barn og unge.  
 
Hvert år skal det være arrangementer i byene Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten supplert 
med bruk av eksisterende og nye signaturarenaer i andre kommuner i Vestfold. 
 
Annet:  
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, gjennomførte Vestfold 
kommunerevisjon en selskapskontroll av Vestfold festspillene AS i 2014. 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Vestfold fk 60 
Larvik  7 
Sandefjord  7 
Tønsberg 6 
Horten 5 
Nøtterøy  3 
Re 2 
Stokke 2 
Holmestrand 2 
Lardal 1 
Sande 1 
Svelvik 1 
Tjøme 1 
Andebu 1 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

 
For å kunne håndtere sine økonomiske forpliktelser i 2014 vedtok fylkestinget i Vestfold 
fylkeskommune å bevilge et forskudd til festspillene. Dette forskuddet ble tilbakebetalt i sin 
helhet ved at driftstilskuddet for 2015 ble redusert med kroner 400 000. Totalt bidro derfor 
Vestfold fylkeskommune med et tilskudd på totalt 1,6 mill. kroner i 2015.  
 
På bakgrunn av dette la styret opp til en strategi der man i 2015 budsjetterte med kostnader 
på nivå med selskapets sikre inntekter og således ikke ville ta noen økonomisk risiko ved 
avviklingen av årets program. Dette skulle innebære at samtlige billettinntekter i 2015 ville 
generere et overskudd som kunne tillegges egenkapitalen. På denne måten ønsket man å 
minimere risiko for ytterligere underskudd og muliggjøre en reetablering av egenkapital over 
resultat. Denne strategien synes så langt å ha vært vellykket, og festspillene hadde et positivt 
resultat i 2015 på kr 1.126.273 . Egenkapitalen er per 31.12.2015 på kr 303.134. 

 

Vestfold Avfall og Ressurs 
AS, VESAR 

1,38 % Egenkapital: kr 391.000 
Egenkapitalandel: 0,3 % 
Totalrentabilitet: 3,9 %  
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 265.000 
Likviditetsgraden 1: 0,98 
Gjeldsgraden: 373,4 
 
Formål:  
Ivareta oppgaver innen avfallshåndtering for kommunene i Vestfold. Selskapet skal ha ansvar 
for behandling av matavfall og restfraksjoner i husholdningsavfallet fra de kommunene som er 
aksjeeier. Selskapet kan også påta seg oppgaver for andre. 
 
 
 
 
 
 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
 
Larvik  20.47 
Sandefjord  19.58 
Tønsberg  17.41 
Horten  12.07 
Nøtterøy  9.79 
Stokke  4.85 
Holmestrand  4.85 
Re  3.96 
Andebu  2.37 
Tjøme  2.18 
Lardal Kommune 1.09 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Asvo Revetal AS 33,33 % Egenkapital: kr 9.794.000 
Egenkapitalandel: 67,5 % 
Totalrentabilitet: - 3,2 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr – 575.000 
Likviditetsgraden 1: 5,02 
Gjeldsgraden: 0,5 
 

Formål:  

Drive praktisk opplæring av psykisk og fysisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand 

til å utføre arbeid i ordinært arbeidsmarked. Noen skal videre ut i ordinært arbeidsmarked 

mens andre trenger varig tilrettelagt arbeid. 

 
Annet:  
Asvo Revetal AS produserer varer, tjenester, og tar på seg en rekke forskjellige jobber, som 
pakking og sortering, men også serviceytelser som det viktigste i deres virksomhet er å utvikle 
mennesker og gi dem et godt sted å være for kortere eller lengre tid. 
Asvo Revetal AS mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine 
jobbvalg mulighet til et aktivt yrkesliv, enten på Asvo Revetal eller ute i det ordinære 
arbeidsmarkedet. 
 
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte en eierskapskontroll i Asvo Revetal i 2007.  

Kontorkommune:  
Re 
Andre eierkommuner: 
Re kommune 66,67% 
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Heleide kommunale 
aksjeselskap (AS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) 
Kontorkommune  
og andre 
eierkommuner  

Grenland Vestfold Biogass 
AS 

0,79 % Egenkapital: kr kr 4.970.000 
Egenkapitalandel: er 90 % 
Totalrentabilitet: 0,0 %  
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 0 
Likviditetsgraden 1: 10,04 
Gjeldsgraden: 0,1 
 
Formål:  
Ta ansvar for behandling av det våtorganiske avfallet (matavfall og slam) til selskapets 
aksjeeiere ved produksjon av biogass, biogjødsel og andre beslektede produkter, samt alt det 
som dermed står i forbindelse. 
 
Annet:  
Selskapet Grenland Vestfold Biogass AS ble stiftet 21. oktober 2013. 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
Øvrige eiere: 
Vestfold Avfall og Ressurs 
AS (VESAR), 40,99 % 
Tønsberg Renseanlegg 
IKS, 21,82 %, 
Skien kommune, 9,84 %, 
Horten kommune, 6,63 % 
Porsgrunn kommune, 
5,92 %, 
Kragerø kommune, 5,18 % 
Bamble kommune, 4,1 %, 
Holmestrand kommune, 
2,6 %, 
Andebu kommune 1,37 %, 
Siljan kommune, 0,76 % 

 

 
Selskap uten innsynsrett 
Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

Gigafib AS 2,62 % 
 

Egenkapital: kr 44.062.000 
Egenkapitalandel: 84,8 % 
Totalrentabilitet: 4,4 % 
Driftsresultat (før ev. skatt): kr 2.232.000 
Likviditetsgraden 1: 2,82  
Gjeldsgraden: 0,2 

Kontorkommune: 
Tønsberg 
Øvrige eiere: 
Nøtterøy  18,82 
Horten  18,25 
Tønsberg  17,52 



Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2017 - Hof kommune  

 

 
 

 
Vestfold kommunerevisjon 

 
 

10 

Aksjeselskap med ikke-
kommunale medeiere 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet 
Kontorkommune  
og andre eiere 

 
Formål: Gigafib er et offentlig eid bredbåndselskap med utbygd fibernett i store deler av 
Vestfold.  
 
Annet:  
Selskapet har hatt flere år med positive resultat.  
 

Tjøme  11.70 
Stokke  8,97 
Re 7,31 
Holmestrand  4,31 
Høgskolen i Buskerud  
og Vestfold 3,68 
SIV Forretning 2,89 
Andebu  2,01 
Uninet  

  
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Likviditetsgrad 1 
Sum omløpsmidler / Sum kortsiktig gjeld 
Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke betalingspliktene etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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Vedlegg 2 - KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og 
kontroll5 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 

                                                      
5
 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 
kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Vedlegg 3 – Forslag felles eiermelding i Vestfold 
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Arkivsak-dok. 15/00127-5 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I 
VIRKSOMHETEN". 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens orientering om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner 
for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Særutskrift av sak 16/15 fra kontrollutvalgets møte 28.08.15 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet ovennevnte forvaltningsrevisjonsprosjekt i møte 28.august 
2015 og fattet slikt enstemmig vedtak: 
 

«Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon om 
«Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» og vil fremme 
følgende anbefalinger:  
 
1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 
 
2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige 
rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av 
personopplysninger. 
 
3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 
4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 
 
5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige 
forhold. 
 



 

  
2 

Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen om hvorledes 
rapporten følges opp i løpet av 1.halvår 2016.» 

 
Kommunestyret godkjente nye rutiner for varsling i møte 17.11.2015, sak 64/15, og 
utskrift av forvaltningsrapporten og kontrollutvalgets behandling fulgte saken som 
vedlegg. 
 
I samsvar med kontrollutvalgets vedtak er rådmannen invitert til å orientere om 
oppfølgingen av forvaltningsrapporten. 



 
 

 
 

Kontrollutvalget i Hof kommune  
 
         
          
Saksbehandler: Orrvar Dalby      
          
         Særutskrift 
Saksgang:         
Kontrollutvalget       25.08.2015 
       
 

 
 
SAK NR. 16/15 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Rutiner for varsling av 
kritikkverdige forhold i virksomheten. 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget vedtok i møte 23.september 2014, sak 17/14, å bestille prosjektplan 
for et forvaltningsprosjekt om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i 
virksomheten». 
 
Forslag til prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon ble behandlet i kontrollutvalget 
9.desember 2015, sak 23/14, og det ble fattet slikt vedtak: 

 
«Kontrollutvalget vedtar å bestille et forvaltningsprosjekt om «Rutiner for 
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» i samsvar med forslag til 
prosjektplan fra Vestfold kommunerevisjon datert 1.12.2014. Prosjektet har en 
ramme på ca 300 timer. 
 
Ferdig forvaltningsprosjekt med rådmannens høringsuttalelse leveres 
sekretariatet innen 1.juni 2015. 
 
Utgiftene til forvaltningsprosjektet dekkes over budsjettet for 2015.» 
 

Forvaltningsprosjektet er avgrenset til følgende 4 problemstillinger: 
 

1. Har Hof kommune etablert interne rutiner for varsling og blir disse fulgt opp i 
praksis? 

2. Blir eventuelle varslingssaker systematisk registrert av kommunens 
administrasjon, og hva forteller eventuelle registreringer om omfanget av 
varslingssaker i kommunen? 

3. I hvilken grad har ansatte i Hof kommune kjennskap og tillit til 
varslingsordningen? 

4. Hvordan har konkrete varslingssaker blitt fulgt opp av kommunen? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestfold kommunerevisjon har 1.juni d.å. oversendt forvaltningsrapporten til 
sekretariatet, sammen med rådmannens høringsuttalelse. 
 
Forvaltningsrapporten svarer på en god måte på de problemstillinger som ble definert 
i prosjektplanen, og revisor har konkludert med følgende anbefalinger: 
 

1. Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 

2. Hof kommune bør sørge for at varslingsfunksjonen i internkontrollsystemet 
aktiveres. 

3. Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige 
rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av 
personopplysninger. 

4. Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 

5. Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 

6. Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige 
forhold. 
 

Anbefaling nr.2 er i følge rådmannens høringsuttalelse allerede iverksatt, og foreslås 
tatt ut av kontrollutvalgets innstilling. 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon om 
«Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» og vil fremme følgende 
anbefalinger:  
 

1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 
 
2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige 
rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av 
personopplysninger. 
 
3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 



 
 

 
 

4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 
 
5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige 
forhold. 

 
Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen om hvorledes rapporten 
følges opp i løpet av 1.halvår 2016.  
 
Kontrollutvalget inviterer kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon om 
«Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» og vil fremme følgende 
anbefalinger:  
 

1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 
 
2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige 
rutiner om personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av 
personopplysninger. 
 
3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 
 
4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 
 
5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige 
forhold. 

 
Kommunestyret vil be rådmannen orientere kontrollutvalget om hvorledes rapporten 
følges opp i løpet av 1.halvår 2016. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon avlagt 
20.mai 2015 om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» og vil 
fremme følgende anbefalinger:  
 
1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 
 
2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige rutiner om 
personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger. 
 



 
 

 
 
3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 
4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 
 
5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige forhold. 
 
Kontrollutvalget vil be om en orientering fra rådmannen om hvorledes rapporten 
følges opp i løpet av 1.halvår 2016.  
 
Kontrollutvalget inviterer kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret viser til forvaltningsrapport fra Vestfold kommunerevisjon avlagt 
20.mai 2015 om «Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» og vil 
fremme følgende anbefalinger:  
 
1.Hof kommune bør revidere varslingsrutinen, slik at denne samsvarer med 
innføringen av nytt internkontrollsystem i kommunen. 
 
2.Hof kommune bør i forbindelse med varslingsordningen utforme skriftlige rutiner om 
personopplysningslovens krav om innsamling og behandling av personopplysninger. 
 
3.Hof kommune bør tilstrebe å gjøre varslingsrutinen tilstrekkelig kjent for 
kommunens ansatte 
 
4.Hof kommune bør i større grad involvere tillitsvalgte og verneombud i 
praktiseringen av varslingsordningen. 
 
5.Hof kommune kan vurdere om det skal legges til rette for at innbyggere, 
samarbeidspartnere, leverandører og lignende kan varsle om kritikkverdige forhold. 
 
Kommunestyret vil be rådmannen orientere kontrollutvalget om hvorledes rapporten 
følges opp i løpet av 1.halvår 2016. 
 
 
Enstemmig. 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00121-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

STATUS FOR PROSJEKTET KUNSTGRESSBANE 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Rådmannens orientering til kommunestyret 19.04.2016. 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgets møte 1.mars 2016, sak 6/16, ga leder en orientering om sin 
interpellasjon i kommunestyret om kunstgressbanen og om ordførerens svar på 
denne. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak: 
 
«Kontrollutvalget ber om en orientering fra rådmannen om status i saken på neste 
møte 10.mai 2016.» 
 
Rådmannen orienterte kommunestyret om saken i møte 19.april 2016, sak 30/16 og 
det vises til denne. 
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Arkivsak-dok. 15/00126-18 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

ENHETSKONTROLL NORD-JARLSBERG KULTURSKOLE 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport fra virksomhetskontroll ved Nord-Jarlsberg kulturskole til 
orientering. Kontrollutvalget forventer at revisors anbefalinger blir fulgt opp. 
Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding på dette innen 10.august 2016. 
 
Vedlegg:  
Rapport fra Vestfold Kommunerevisjon om enhetskontroll ved Nord-Jarlsberg 
kulturskole. 

 
Saksframstilling: 
 
Nord-Jarlsberg kulturskole er et interkommunalt samarbeid mellom Hof, Holmestrand 
og Re kommuner. Hof kommune er vertskommune. 
 
Som en del av den løpende regnskapsrevisjonen for Hof kommune i 2015, har 
revisor gjennomført virksomhetskontroll ved Nord-Jarlsberg kulturskole. 
 
Revisor har konkludert med følgende anbefalinger: 
 

 Bedre kontroll med bruk av riktig mva-kode 

 Beskrivelse av reiserute ved utbetaling av km-godtgjørelse bør oppfylle krav i 
skattebetalingsforskriften. 

 
Det vises for øvrig til selve rapporten og de kommentarer som revisor ga i forrige 
møte. 
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Arkivsak-dok. 15/00122-12 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra styremøte i VIKS 15.mars 2016. 
2. Fylkesmannens tilsynskalender 2016.   
3. Oppdatering av økonomireglement – svar fra økonomisjefen datert 8.mars 

2016. 
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Tilsyns- og øvelseskalender 2016 - Oversikt fordelt på kommuner – pr. 30.03.16 
 

Kommune Tilsyn – tema - metode Deltakere fra kommunen, 

ev skriftlig 

Deltakere fra regional stat Tilsyn 

Tidspunkt 

 

Andebu (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig  

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup-observatør   

1. april 2016 

Andebu (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Hof (OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. - 
ansvarlig 

Lene Hove, Selma Hadzic, Anita 
Schjelderup 

       29. september 2016 

     

Holmestrand (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 12.- 16. september 
2016 

Holmestrand (HSO) Landsomfattende tilsyn – 
personer med 
utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

5.- 8. september 2016 

Holmestrand (OO) LOT - egenvurdering Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig          April 2016 

     

Horten (OO) Introduksjonsloven Skriftlig  Selma Hadzic, Helena Glede        Januar 2016 

     

Lardal (OO) FNT - Skolebasert vurdering + 
Elevenes opplæringsutbytte  

Ansatte ved Lardal barneskole  Kristine Sti, Helena Glede, Eldar Dybvik        Mars 2016 

Lardal (OO) Barnehageloven  Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Selma Hadzic, Lene Hove 
Anita Schjelderup - observatør 

1. juni 2016 

Lardal (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

10. mai 2016 

Lardal (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 17. november 2016 
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Larvik(OO) Barnehageloven Kommunens ledelse og bhg. 
ansvarlige 

Anita Schjelderup, Lene Hove, Selma 
Hadzic 

       September 2016 

Larvik (OO) FNT – Forvaltningskompetanse Skriftlig Hanne Torgersen, Lene Hove, Svein Fiane         Mars 2016 

Larvik (OO) LOT – egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Larvik (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Inge Sandvold, Ellen Roberg 18, 19 og 21. april 2016 

Larvik (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l 

Arve Mosand, Lisbeth Øverjordet, Ingvild 
Ludviksen 

14. – 16. juni 2016 

     

Nøtterøy (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Teigar 
ungdomsskole 

Bente H. Ljøsterød, Kristine Sti, Hanne 
Torgersen 

       Mars 2016 

Nøtterøy (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap  

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Per Schjelderup, Selma 
Rizvic,  John S. Dahl 

28. april 2016 

Nøtterøy (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 27. oktober 2016 

     

Sande (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sande (HSO) NAV – landsomfattende – 
sosiale tjenester for ungdom 

Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Ellen, Roberg, Inge Sandvold og Lise 
Jebsen 

23, 24 og 26. mai 2016 

     

Sandefjord (OO) LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Sandefjord (OO) FNT - Elevenes utbytte av 
opplæringen 

Ansatte ved Ormestad barne-
skole og Ranvik ungd.skole 

Lene Hove, Rune Gulbrandsen, Svein Fiane        Mai 2016 

Sandefjord (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

     

Svelvik (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Helena Glede, Rune Gulbrandsen        Mars 2016 

Svelvik (OO) LOT - barnevern Kommuneledelse og 
barneverntjeneste ansvarlige  

Sissel Tveito, Lisbeth Brekke, Anne Askvig,         August 2016 

Svelvik (MSA) Tilsyn samfunnssikkerhet og 
beredskap, samt helsemessig 
og sosial beredskap 

Kommuneledelse, kommune 
lege, beredskapskoordinator 

Jan Helge Kaiser, Fylkeslege, Selma Rizvic, 
John S. Dahl 

06. september 2016 
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Svelvik (MSA) Øvelse samfunnssikkerhet og 
beredskap  

Kommuneledelse, 
beredskapskoordinator 

Truls Dix Brochmann, Jan Helge Kaiser 13. oktober 2016 

     

Tjøme (HSO) Tilsyn NAV – økonomisk stønad Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Olav Øyaseter, Lise Jebsen, Ellen Roberg 7. – 11. november 2016 

Tjøme (HSO) Landsomfattende tilsyn, per-
soner med utviklingshemning 

Kommune- og omsorgsledelse, 
boligledelse o.l. 

Arve J. Mosand, Ingvild Ludviksen, Lisbeth 
Øverjordet 

23.- 25. mai 2016 

     

Tønsberg (OO) Introduksjonsloven Skriftlig Helena Glede, Selma Hadzic        Januar 2016 

Tønsberg (OO) FNT - Forvaltningskompetanse Skriftlig Rune Gulbrandsen, Lene Hove        Mars 2016  

Tønsberg () LOT-egenvurderinger Skriftlig Lisbeth Brekke, Sissel Tveito, Anne Askvig        April 2016 

Tønsberg (MSA) Tilsyn lokalt luftkvalitet ? Berit Løkken, Elisabet Rui Før 31. august 

Tønsberg (HSO) Tilsyn NAV  Kommuneansvarlig for NAV, 
ledelse NAV og saksbehandlere 

Lise Jebsen, Ellen Roberg, Olav Øyaseter 8, 9. og 10.juni 2016 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 15.03.2016 kl. 18:00 
Sted: Nøtterøy kommune, formannskapssalen, Tinghaugveien 18, 

kl.1800 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, Terje Fuglevik, Aleksander Leet, Dag Erichsrud, 

Gjert Gjertsen, Olav Bjørnli, Jon Henrik Grindlia og Ivar Dillan. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Arild Brekke 

  
Forfall:  Stig Atle Vange 

Ulf L.Halvorsen 
Turid Evensen (vara) 
Heidi Ørnlo 
Øyvind Oppegård (vara) 
Lars Egeland 

  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Gaute Hesjedal, rådgvier VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Protokollfører: Orrvar Dalby 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

8/16 16/00023-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 2 

9/16 16/00023-2 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 3 

10/16 16/00023-9 Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer - 
Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 4 

11/16 16/00023-5 VIKS orienterer 4 

12/16 16/00023-7 Oppnevning av observatører - supplering 5 
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13/16 16/00023-8 Endring av styrets møteplan 5 

14/16 16/00023-4 Eventuelt 6 

    

 
 
Styrets leder Jan Nærsnes ønsket velkommen og møtet ble satt kl.1800. 
 
Under den faglige delen orienterte advokat Frode Lauareid, KS, om forskjellige 
organisasjonsformer for kommunale selskaper og svarte på spørsmål fra styrets 
medlemmer. 
 
Videre ble det gitt en kort redegjørelse om hovedpunktene i følgende 
forvaltningsrapporter: 
 
Andebu – Barneverntjenesten 
Holmestrand- byggesaksbehandling 
Nøtterøy – Samhandlingsreformen 
Sande – Offentlige anskaffelser og Selvkostberegning 
Horten – Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser 
 
 
 
 
Saker til behandling 

8/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.januar 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 8/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 13.januar 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra styremøte 13.janaur 2016 godkjennes 
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9/16 Årsregnskap og årsmelding for VIKS 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 9/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Årsregnskapet for 2015 som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
 kr.185 345 godkjennes og fastsettes som årsregnskap for VIKS 2015. 
 
2.Overskuddet på kr.  185 343 avsettes til disposisjonsfond. 
 
3.Årsmeldingen for 2015 godkjennes. 
 
4.Saken oversendes deltakerkommunene/fylkeskommunen til orientering. 
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10/16 Strategiske utfordringer for VIKS - hovedalternativer 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 10/16 
 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
11/16 VIKS orienterer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 11/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om flg. saker: 
 

• status i implementeringen av det nye elektroniske sak/arkivsystemet 
•  noen hovedpunkter i Kommunelovutvalgets innstilling 

 
 
Votering 
Enstemmig 
 
Vedtak  
Daglig leders redegjørelse tas til orientering. 
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12/16 Oppnevning av observatører - supplering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 12/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som observatør til generalforsamlinger i VESAR AS oppnevnes: 
 
 
Møtebehandling 
Leder foreslo at Ulf L. Halvorsen ble fritatt fra observatørrollen i VESAR AS, og at 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Ulf L. Halvorsen fritas som observatør i VESAR AS. 
Olav Bjørnli oppnevnes som ny observatør i VESAR AS. 
 
 
 
 
13/16 Endring av styrets møteplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 13/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder redegjorde for bakgrunnen for forslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Styret vedtar å endre sin møteplan for 2016 slik at planlagt møte 13.juni (ved behov) 
flyttes til 8.juni. Neste møte foreslås lagt til Larvik. 
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14/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for VIKS 15.03.2016 14/16 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken framlegges uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.30. 
 
 
 
Revetal 28.mars 2016 
 
For leder i styret, Jan Nærsnes 
 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
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Arkivsak-dok. 15/00122-13 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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