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SAK 30/17 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I 
KONTROLLUTVALGET 20.09.2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.september 2017 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 20.09.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Horten 
 
Dato: 20.09.2017 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom RA 
Arkivsak: 15/00045 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Heidi Ørnlo, medlem 
Anne Lise Olafsen, medlem 
Trond Nauf, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Jan Focas, varamedlem 

  
Forfall:  Ingvar Kjørum, nestleder 
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold Kommunerevisjon 

Anja Ottervang Eriksen, rådgiver VIKS 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 

  
Møteleder: 
 
 

Jan Nærsnes  

  
 
Protokollfører: Orrvar Dalby 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. Det var ingen merknader til 
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Saker til behandling 

21/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 21/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2017 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

22/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Vedlikehold av kommunale 
bygg i Horten kommune". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 22/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»: 

• Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for 
vedlikeholdet av bygningsmassen. 

 

• Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige 
vedlikeholdet, for å sikre: 

 
� at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert 

tilstand om eksisterende bygningsmasse, 
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� vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av 
behovene, både på kort og lang sikt. 
 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 
utløpet av 1.halvår 2018. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»: 
 

• Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for 
vedlikeholdet av bygningsmassen. 

 

• Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige 
vedlikeholdet, for å sikre: 

 
� at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en oppdatert 

tilstand om eksisterende bygningsmasse, 
� vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av 

behovene, både på kort og lang sikt. 
 
Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018. 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor delte ut en presentasjon av hovedpunktene i forvaltningsrapporten og gikk 
igjennom denne. Saken ble drøftet, og det ble fremmet flg. tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ser at kommunestyrets handlingsregel om verdibevarende 
vedlikehold ikke samsvarer med de årlige budsjettrammer som avsettes til dette 
formålet. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at det i samband med kartlegging av bygningsmassen, 
gjøres en grundig gjennomgang av kommunens bygningsmessige arealbehov. 
 
Kontrollutvalget anbefaler en forsering av implementeringen av kommunens 
datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen.» 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»: 

• Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for 
vedlikeholdet av bygningsmassen. 

 



30/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.09.2017. - 16/00215-22 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 20.09.2017. : 16-00215-20 Protokoll Kontrollutvalget i Horten 20

 5  

• Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige 
vedlikeholdet, for å sikre: 

 
� at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en 

oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse, 
� vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av 

behovene, både på kort og lang sikt. 
 

• Kontrollutvalget ser at kommunestyrets handlingsregel om verdibevarende 
vedlikehold ikke samsvarer med de årlige budsjettrammer som avsettes til 
dette formålet. 

 

• Kontrollutvalget anbefaler at det i samband med kartlegging av 
bygningsmassen, gjøres en grundig gjennomgang av kommunens 
bygningsmessige arealbehov. 

 

• Kontrollutvalget anbefaler en forsering av implementeringen av kommunens 
datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen. 

 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølgingen av anbefalingene innen 
utløpet av 1.halvår 2018. 
 
Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret fatter slikt vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingen i forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Vedlikehold av kommunale bygg i Horten kommune»: 
 

• Horten kommune bør vurdere hvilke ambisjonsnivå kommunen skal ha for 
vedlikeholdet av bygningsmassen. 

 

• Horten kommune bør videreutvikle arbeidet med det planmessige 
vedlikeholdet, for å sikre: 

 
� at kartlegginger av bygningsmassen benyttes i arbeidet med en 

oppdatert tilstand om eksisterende bygningsmasse, 
� Vedlikeholdsplaner for samtlige kommunale bygg med en prioritering av 

behovene, både på kort og lang sikt. 
 

• Kommunestyret registrerer at handlingsregel om verdibevarende vedlikehold 
ikke samsvarer med de årlige budsjettrammer som avsettes til dette formålet. 

 
• Kommunestyret ber om at det i samband med kartlegging av 

bygningsmassen, gjøres en grundig gjennomgang av kommunens 
bygningsmessige arealbehov. 

 

• Kommunestyret ber om en forsering av implementeringen av kommunens 
datasystem PSIAM som arbeidsverktøy for driftsavdelingen. 
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Kommunestyret ber om at kontrollutvalget blir orientert om oppfølgingen av 
anbefalingene innen utløpet av 1.halvår 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

23/17 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 23/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en 
forvaltningsrevisjon med tema ……… .  
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 20.oktober 2017 for behandling i 
kontrollutvalget på møte 1.november 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Flere alternativer for nytt fovaltningsrevisjonsprosjekt ble drøftet og utvalget samlet 
seg om å velge kommunens byggesaksbehandling som tema, spesielt med sikte på 
risikovurdering av mulig feil saksbehandling, habilitet, prioritering m.m. I tillegg 
ønskes også en brukerundersøkelse av kommunens tjenester innenfor 
byggesaksbehandling. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold Kommunerevisjon for en 
forvaltningsrevisjon med tema kommunens byggesaksbehandling, spesielt med sikte 
på en risikovurdering av mulig feil saksbehandling, habilitet og prioritering. 
Brukerundersøkelse av kommunens tjenester innenfor byggesaksbehandling ønskes 
også innarbeidet i prosjektplanen. 
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 20.oktober 2017 for behandling i 
kontrollutvalget på møte 1.november 2017. 
 
 
 
 
 

24/17 Plan for regnskapsrevisjon 2017. 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 24/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte om hovedpunktene i revisjonsplanen. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar plan for revisjon 2017 til orientering. 
 
 
 
 
 

25/17 Uavhengighetserklæring fra revisor. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 25/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra revisor datert 17.august 2017 i 
forhold til Horten kommune og Horten Medisinske senter KF til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Saken ble behandlet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra revisor datert 17.august 2017 i 
forhold til Horten kommune og Horten Medisinske senter KF til orientering. 
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26/17 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 26/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune 2018: 
 
 
 
 
Totale revisjonstjenester kr. 1 995 000 fordelt slik: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr. 750 000   
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  kr. 760 000   
• Attestasjoner, andre tjenester   kr. 225 000   
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, delt. 
og forberedelse til møter i kontrollutvalg,  
kommunestyre mm.      Kr. 260 000   
 
Sekretariatstjenester fra VIKS:    kr. 270 000   
 
Kjøp av andre tjenester:     kr.   50 000     
 
Drift av kontrollutvalget: 
 
• Kurs- og konferanser      kr.  15 000     
• Andre driftsutgifter       kr.  15 000     
 
Sum tilsyn og kontroll     kr. 2 345 000  
 
 
Møtebehandling 
Leder redegjorde kort for hovedpunktene i budsjettforslaget. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar følgende forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Horten 
kommune 2018: 
 
Totale revisjonstjenester kr. 1 995 000 fordelt slik: 
 
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  kr. 750 000   
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll  kr. 760 000   
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• Attestasjoner, andre tjenester   kr. 225 000   
• Ledelse av bedriften, styrebehandling, delt. 

og forberedelse til møter i kontrollutvalg,  
kommunestyre mm.     Kr. 260 000   

 
Sekretariatstjenester fra VIKS:    kr. 270 000   
 
Kjøp av andre tjenester:     kr.   50 000     
 
Drift av kontrollutvalget: 
 
• Kurs- og konferanser      kr.  15 000     
• Andre driftsutgifter       kr.  15 000     
 
Sum tilsyn og kontroll     kr. 2 345 000  
 
 
 
 
 
 

27/17 Endelig innberetning i mislighetssak. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 27/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar endelig innberetning fra revisor i mislighetssak på 
kommunalområde Oppvekst, datert 12.09.2017, til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Leder ga en kort kommentar i saken. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar endelig innberetning fra revisor i mislighetssak på 
kommunalområde Oppvekst, datert 12.09.2017, til etterretning 
 
 
 
 
 

28/17 Referater. 
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Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 28/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referater ble framlagt og kommentert: 
1.Nye personvernregler fra 2018. 
2.Skyggeregnskap Granly skole pr. mai 2017. 
3.Månedsrapport pr. mai 2017. 
4.Protokoll fra styremøte i VIKS 28.august 2017. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonssjefen i neste møte om 
hvordan kommunen forbereder innføringen av nye personvernregler i 2018. 
 
 
 
 
 

29/17 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Kontrollutvalget i Horten 20.09.2017 29/17 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Ingen saker. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Møtet slutt kl.19.00. 
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Revetal 21.september 2017. 
 
For leder i kontrollutvlaget i Horten, Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
 
 



31/17 Orientering om innføring av nye personvernregler. - 15/00103-14 Orientering om innføring av nye personvernregler. : Orientering om innføring av nye personvernregler.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00103-14 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 31/17 
ORIENTERING OM INNFØRING AV NYE PERSONVERNREGLER. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar administrasjonssjefens redegjørelse om arbeidet med innføring 
av nye personvernregler til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
I kontrollutvalgets møte 20.september 2017, sak 29/17, Eventuelt, ble det fattet slikt 
vedtak: 
 

«Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonssjefen i neste møte 
om hvordan kommunen forbereder innføringen av nye personvernregler i 
2018.» 

 
Administrasjonssjefen er invitert til kontrollutvalgets møte 1.november 2017 for å 
redegjøre. 
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Arkivsak-dok. 16/00113-21 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 32/17 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET "GJENNOMGANG AV 
BARNEVERNTJENESTEN - HORTEN KOMMUNE"- ORIENTERING 
OM OPPFØLGING. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonssjefen om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten 
kommune» til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet denne forvaltningsrapporten i møte 1.mars 2017, sak 
2/17, og fattet slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Gjennomgang av barneverntjenesten – Horten kommune»: 
 
Internkontroll. 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet blir oppdatert og 
samlet på ett sted (Rutineportalen) 
-Barneverntjenesten bør sørge for at internkontrollsystemet gjøres kjent for 
alle ansatte og i større grad tas i bruk i det daglige arbeidet 
 
Kompetanse og ansvar 
-Barneverntjenesten bør utarbeide og oppdatere kompetanseplan og 
utarbeide individuelle opplæringsplaner 
 
Møte- og beslutningsstruktur 
-Barneverntjenesten bør i større grad tydeliggjøre hvordan beslutninger skal 
dokumenteres og journalføres i den enkelte sak 
 
Saksbehandling 
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-Barneverntjenesten bør sikre at inhabilitetsregler blir vurdert og dokumentert i 
saksbehandlingen, i tråd med Rundskriv Q-0900 – Saksbehandling i 
barneverntjenesten 
-Barneverntjenesten bør sikre at tilstrekkelige undersøkelser blir gjennomført 
og dokumentert, i tråd med Rundskriv Q-0900 og barneverntjenestens egen 
rutiner. 
-Barneverntjenesten bør sikre at det sendes tilbakemelding til offentlig melder 
om utfall av undersøkelsen, i tråd med barnevernloven §6-7a. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om oppfølging av forvaltningsrapporten 
på sitt møte 1.november 2017.» 

 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak, er administrasjonssjefen invitert til 
kontrollutvalgets møte for å orientere om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrapporten. 
 



33/17 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling - Horten kommune". - 17/00207-3 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling - Horten kommune". : Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "Byggesaksbehandling - Horten kommune".

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00207-3 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 33/17 
FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
"BYGGESAKSBEHANDLING - HORTEN KOMMUNE". 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner forslag fra Vestfold Kommunerevisjon til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling – Horten kommune» datert 
19.10.2017.  
 
Ressursbruken stipuleres til 400 timer og ferdig rapport med administrasjonssjefens 
høringsuttalelse leveres sekretariatet innen 30.april 2018.  
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan fra VKR datert 19.10.2017. 
Milepælsplan datert 19.10.2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget fattet i møte 20.september 2017, sak 23/17, slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan fra Vestfold 
Kommunerevisjon for en forvaltningsrevisjon med tema kommunens 
byggesaksbehandling, spesielt med sikte på en risikovurdering av mulig feil 
saksbehandling, habilitet og prioritering. Brukerundersøkelse av kommunens 
tjenester innenfor byggesaksbehandling ønskes også innarbeidet i 
prosjektplanen. 
 
Forslag til prosjektplan leveres sekretariatet innen 20.oktober 2017 for 
behandling i kontrollutvalget på møte 1.november 2017.» 

 
Vestfold Kommunerevisjon har 19.oktober d.å. oversendt forslag til prosjektplan og 
milepælsplan, jfr. vedlegg. 
 
Kontrollutvalgets innspill til prosjektplanen er innarbeidet i forslaget og revisor har 
foreslått følgende to problemstillinger: 
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1. I hvilken grad sikrer Horten kommune forsvarlig saksbehandling av 

byggesøknader? 
2. I hvilken grad har Horten kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak 

for byggesaksbehandlingen? 
 
Forventet tidsbruk er stipulert til 400 timer og ferdig rapport med 
administrasjonssjefens høringsuttalelse skal leveres til sekretariatet 30.april 2018. 
 
Det er viktig at kontrollutvalget ved behandlingen av forslaget til prosjektplan avklarer 
at forslaget er i tråd med de intensjoner utvalget har for denne forvaltningsrevisjonen. 
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                Sted og dato:         Borre, 19.10.2017  

                                   Referanse:               597/2017 

              Saksbehandler:        Hanne Britt N. Sveberg 
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Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

PROSJEKTPLAN FOR  

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET  
 

”BYGGESAKSBEHANDLING – HORTEN KOMMUNE” 
 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

 

Bestilling 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Byggesaksbehandling – Horten kommune, ble bestilt 

av kontrollutvalget i Horten kommune i møte den 20. september 2017, sak 23/17.  

 

2. FORMÅL, INFORMASJON OG AVGRENSING 
 

Formål  

Formålet med prosjektet vil være å undersøke om Horten kommune har en forsvarlig 

byggesaksbehandling, med betryggende kontroll og habilitetsvurdering. Vi vil også undersøke 

kommunens arbeid med korrupsjonsforebyggende tiltak på området.  

 

Relevant informasjon om Horten kommune 

Byggesaksavdelingen i Horten kommune er organisert under enheten Plan og 

utbyggingstjenester i Horten kommune, som ligger under kommunalområde Kultur og 

samfunn. De øvrige fagavdelingene i enheter er regulering, geodata og landbruk.  

 

Fra årsmeldingen til Horten kommune for 2016 fremgår det at kommunalområde Kultur og 

samfunn har saksbehandlingstid og brukerundersøkelser som overordnede delmål, hvor 

ønsket resultat er en saksbehandlingstid som er kortere enn gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i KOSTRA-gruppe 13 (K-13). Det er videre et ønsket resultat at 

brukerundersøkelser skal gjennomføres årlig. Det fremgår i årsmeldingen for 2016 at 

kommunalsjefen rapporterer at han mener at målsetningene er nådd knyttet til 

saksbehandlingstid og brukerundersøkelser. Horten kommune lå blant annet under K-13 for 
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byggesak 3 uker (Horten - 18 dager, K 13 – 20 dager). For de øvrige måleparameterne, 

byggesak 12 uker og detaljplaner, lå Horten under gjennomsnittet for Landet. Tall for K-13 

var ikke oppgitt for disse måleparameterne.  

 

Fylkesmannens overvåking av kommunenes byggesaksbehandling 

I følge Fylkesmannen i Vestfold gjennomføres det ikke ordinære tilsyn på byggesaksområdet. 

Overvåkingen av kommunenes byggesaksbehandling er mye knyttet til fylkesmannens 

klagesaksbehandling.  

 

Avgrensing  

Vi vil ikke se på selvkost/gebyr og utfakturering/innfordring.  

Kontroll av enkelte byggesaker vil være for perioden 2016 og 2017. 

 

3. PROBLEMSTILLINGER 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger: 

 

1. I hvilken grad sikrer Horten kommune forsvarlig saksbehandling av 

byggesøknader? 

 

2. I hvilken grad har Horten kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak 

for byggesaksbehandlingen? 

 

4. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Det utarbeides revisjonskriterier til 

problemstillingene.  

 

Aktuelle kilder for revisjonskriteriene er kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og 

plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og lovforarbeider, samt relevante veiledere 

og håndbøker:  

 Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjonsarbeid fra KS og Transparency 

International,  

 Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? fra KS  

 etikkportalen.no som publiseres på regjeringen.no.  

 

Etter plan- og bygningsloven har kommunen myndighet til behandle byggesøknader. Dette er 

et sentralt gode og likebehandling, rettsikkerhet og etterprøvbarhet i saksbehandlingen er 

grunnleggende viktig. I følge en undersøkelse om korrupsjon i kommuner som KS fikk gjort i 

2013, er areal-, plan- og byggesaksektoren mest utsatt for tilbud om utilbørlige fordeler1. Det 

                                                 
1 Straffeloven § 276 a og b handler om korrupsjon, og omfatter den som tilbyr eller mottar en utilbørlig fordel i 

kraft av sin stilling, verv eller oppdrag. Den omfatter både økonomiske fordeler og ikke-økonomiske fordeler 

som f.eks. raskere saksbehandling, en kommunal tillatelse, eller mer indirekte fordeler som løfter om framtidig 

kontrakt, utsikter til jobb m.m. 
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er derfor tillitsbyggende når kommunene viser evne til å forebygge, avdekke og håndtere 

uønskede hendelser på en betryggende måte.  

 

Kommuneloven pålegger rådmannen å sikre at administrasjonen driver sin virksomhet i 

samsvar med lovverk og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.  

 

KS anbefaler at kommunene innfører et antikorrupsjonsprogram, og at programmet bør 

omfatte politiske beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse/saksbehandling og 

tjenesteproduksjon.2 Ett element i et slikt program er gode internkontrollrutiner. Slike rutiner 

vil ha en viktig forebyggende funksjon og redusere muligheten til å begå korrupte handlinger.  

 

6. METODE 
Revisor vil blant annet foreta 

 oppstartsmøte med administrasjonssjefen 

 intervju med sentrale ledere/ ansatte i Horten kommune  

 kontakte fylkesmannen i Vestfold vedrørende klagesaksbehandling - byggesaker Horten 

kommune 

 dokumentanalyse  

 gjennomgang av enkelte byggesaker 

 vurdere brukerundersøkelse av kommunens tjenester innenfor byggesaksbehandling/ 

alternativt analyse av gjennomførte brukerundersøkelser 

 sluttmøte med rådmann 

 

Revisjonen tar forbehold om at det kan bli endringer i prosjektplanen underveis i prosjektet. 

Ved endringer vil kontrollutvalget orienteres om dette.  

 

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK 
Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 400 timer 

Forventet ferdig rapport til VIKS:.30.04.2018 

 

 

 

Borre, 19. oktober 2017 

Vestfold Kommunerevisjon 

 

 

                                                 
2 Kilde: Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency International  
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Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 20.09.2017

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. Uke 42

Planlegging/Prosjektplan: 20

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 19.10.2017
 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 01.11.2017

Gjennomføring: 270 2018
* oppstartsbrev sendes adminstrasjonssjefen Uke 1
* oppstartsmøte med adm.sjefen

* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet

* lage intervjuguider

* gjennomføre og dok intervjuene

* verifisere intervjuene

* ev. lage brukerundersøkelse

* ev gjennomføre brukerundersøkelse

* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer

*gjennomgang av enkelte byggesaker
* gjennomgang/analyse av data

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 100

* skrive utkast foreløpig rapport 09.04.2018
* kvalitetssikring

* utkast foreløpig rapport oversendes 

administrasjonssjefen for kommentarer/uttalelse
16.04.2018

* avslutningsmøte med adm.sjefen/adm. Uke 16
* redigering endelig rapport Uke 16/17
* rapport til høring 23.04.2018
* endelig rapp. oversendes til adm.sjefen og 

VIKS
30.04.2018

* presentasjon i kontrollutvalget

* behandling kommunestyret

Evaluering av prosjektet/ organisering av 

dokumentasjon (perm) 10
Uke 18

Sum ressurser 400

Milepælsplan for prosjektet:                                                  

Byggesaksbehandling - Horten kommune
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Arkivsak-dok. 17/00205-2 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 34/17 
INNBERETNING FRA REVISOR I MISLIGHETSSAK. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens innberetning datert 19.10.2017 om 
mislighetssak på kommunalområdet Teknisk til orientering. 
 
Vedlegg:  
Innberetning fra revisor datert 19.10.2017. 

 
Saksframstilling: 
 
Når det gjelder hva mislighetssaken dreier seg om, vises til revisors innberetning som 
følger vedlagt. 
 
Det foreslås at kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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    Sted og dato: Horten, 19. oktober 2017 

                             Referanse: 596/2017 

  Saksbehandler: Linn T. Bekken 
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Til Kontrollutvalget i Horten kommune 
 

Foreløpig og endelig innberetning – tyveri på kommunalområdet Teknisk 
 
Saken gjelder:  
Administrasjonssjefen opplyser kommunerevisjonen om at en ansatt på kommunalområdet 
Teknisk har tatt med seg kommunens utstyr hjem til privat bruk. Kommunen har 
politianmeldt saken, men kun mindre verdier av kommunens utstyr er avdekket. Den ansatte 
er konfrontert med anklagen, og har innrømmet at dette utstyret er kommunens eiendeler. Det 
er gjort en gjensidig avtale om at arbeidsforholdet avsluttes.  
 
Kommunen mener å ha gode rutiner for utlån av utstyr og henviser til «Instruks for 
utlån/utleie av maskiner og utstyr i Horten kommune», vedtatt i kommunestyret sak 133/10. 
Revisjon har fått opplyst at rutinen ligger på kommunens intranettside og er godt kjent blant 
ansatte på kommunalområdet Teknisk.  
 
Kommunerevisor fremmer følgende forslag til vedtak:  
Kontrollutvalget tar kommunerevisjonens innberetning om mislighetssak på 
kommunalområdet Teknisk til orientering.  
 
Horten, 19. oktober 2017 
Vestfold kommunerevisjon 
 

 
Linn Therese Bekken 
Statsautorisert revisor 
 
Kopi sendes til: Administrasjonssjef, Kommunalsjef Teknisk 
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Arkivsak-dok. 16/00210-16 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 35/17 
REVISOR ORIENTERER. 

 

Forslag til vedtak: 
Revisors redegjørelse tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Revisor vil i møtet orientere nærmere om arbeidet med interimsrevisjonen av 
regnskap 2017.  
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Arkivsak-dok. 16/00213-11 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Horten 01.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SAK 36/17 
REFERATER. 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
1.Månedsrapport pr. juli 2017. 
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Horten kommune 
Rådhuset, Apotekergt. 12 
Postboks 10, 3191 HORTEN 

 Sentralbord 33 08 50 57 
post@horten.kommune.no 
www.horten.kommune.no 

  

 

Hver måned utarbeides det månedsrapporter som oversendes kommunestyret, revisjon 

og kontrollutvalget som informasjon. Rapporten redegjør for status pr kommunalområde 

på områdene økonomi, personal og internkontroll. I tillegg til dette kommenteres 

vedtatte investeringsprosjekter på et overordnet nivå. Formelle rapporter som meldes 

opp til politisk behandling i formannskap og kommunestyre skjer i forbindelse med hvert 

1. og 2.tertial. Her vil administrasjonssjefen ev. foreslå budsjettjustering for det enkelte 

kommunalområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsrapport  
Pr juli 2017 
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Horten kommune 
Rådhuset, Apotekergt. 12 
Postboks 10, 3191 HORTEN 

 Sentralbord 33 08 50 57 
post@horten.kommune.no 
www.horten.kommune.no 

  

1. FORKLARING TIL MÅNEDSRAPPORTEN 
Basert på innspill fra Horten kommunes budsjettansvarlige vurderes status på økonomi, personal og 

internkontroll i forhold til vedtatte målsettinger. 

Oppsummeringen i kapittel 2 for det enkelte kommunalområde gjengis med ulike fargekoder. Tabellen 

under forklarer hvordan fargekodene skal forstås:  

Farge Forklaring  

Grønt Kommunalsjefen vurderer at status er i rute og det anses ikke som nødvendig å iverksette 

tiltak for å oppnå vedtatte målsettinger. 

Gult  Kommunalsjefen vurderer at det må gjennomføres tiltak for å oppnå vedtatte mål, men 

tiltakene vil ikke gå utover delegerte fullmakter eller påvirke tjenesteproduksjonen i 

vesentlig grad.  

Rødt Kommunalsjefen vurder at det må iverksettes tiltak som kan kreve vesentlige endringer på 

tjenesteproduksjonen. Formelle forslag til endringer i tjenesteproduksjonen kan muligens 

fremmes for politisk behandling i førstkommende tertialrapport 
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2. OPPSUMMERING  

 

3. KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON 

3.1. Økonomi: 

Status er noe mer usikker denne måneden. Dette er spesielt knyttet til inntektssiden. (Refusjoner og 

salgsinntekter). Kommunalsjefen vurderer at seksjonene samlet sett er i rute og har god økonomisk styring. 

3.2. HR: 

Kommunalområdet har et sykefravær som er ganske stabilt. 

 Korttid:2,2%, mål: <2% 

 Langtid: 3,1%, mål <4,5% 

10-faktor undersøkelsen ga en svarprosent på 79%. Resultatene varierer fra 4.0 (kompetanseutvikling) til 

4.7 (fleksibilitetsvilje). Samtlige parametere ligger over landsgjennomsnittet for tilsvarende virksomheter - 

med unntak av "oppgavemotivasjon, på 4.2 mot snitt 4.3. Vi er godt fornøyde med resultatet, og er enige 

om at hovedutfordringen er knyttet til kompetanseutvikling. Dette har også vært et av fokusområdene i 

fellesmøte med alle ansatte. 

 

Kommunalområdet går inn i en fase med en god del endringer og gjennomganger: 

 Grundig LEAN-gjennomgang av lønnsprosessen, der alle kommunalområdene er invitert med 

Jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des

Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

HR 1 1 1 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1 1 1 1

Økonomi 2 3 3 3 3 3 3

HR 1 1 1 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

HR 1 1 1 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

HR 2 2 1 1 1 1 1

Internkontroll 2 2 1 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

HR 2 2 1 1 1 1 1

Internkontroll 2 2 1 1 1 1 1

Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

HR 1 1 1 1 1 1 1

Internkontroll 1 1 1 1 1 1 1

Finans Økonomi 1 1 1 1 1 1 1

Administrasjon

Helse og velferd

Oppvekst

Kultur og samfunnsutvikling

Teknisk

Horten havnevensen
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 Oppgradering av websak til Focus 

 Oppgradering av Unit 4 Business World ON - UBW ON (Agresso) 

 Etablering av eiendomsmodul og igangsetting av digitalisering 

 Innfasing av KS-læring, InfoCaption/e-Læring, Bedre kommune, KS 10-faktor, Fluix for politikere m.m. 

 Utnyttelse av Framsikt som rapporteringssystem vurderes 

3.3. Internkontroll: 

Internkontroll følges opp. 

Det er god kontroll på avvikene - og systemet tas stadig mer i bruk. 

Det er varslet tilsyn på kommunens nettsider - dette vil involvere alle kommunalområdene, men 

koordineres/håndteres av kommunalområde administrasjon. 
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4. KOMMUNALOMRÅDE HELSE OG VELFERD 

4.1. Økonomi 

NAV har en estimert økning i merforbruk som skyldes høyere kostnader til sosialhjelp og reduksjon i 

inntekter (integreringstilskudd). Juli 2017 er siste måned NAV er i styringslinjen til Helse og velferd. 

Hjemmetjenesten har merforbruk knyttet til lovpålagt BPA. Det er registrert at en særlig ressurskrevende 

person har flyttet til Horten for å få BPA fra ULOBA, eller JAG. Det vurderes nøye om dette er en utvikling 

som fører til innflytting av pasienter. Hjemmesykepleie og praktisk bistand drives i balanse tross økning i 

antall vedtak. Voksenhabilitering har merforbruk knyttet til flere ressurskrevende tiltak. EROPH melder et 

mindreforbruk på ca kr 400000,- og Helseservice melder kr 300000 i mindreforbruk slik som Legetjenester 

også gjør. Sykehjem er er nær balanse med tiltak. Horten helsehus har et merforbruk på 1000000,- som 

forventes bedret med tiltak. Helse og velferd har med tiltak i driften, samt økning av inntekter et merforbruk 

estimert til kr 6000000,- Det er gledelig at Braarudtoppen og Åasentunet kommer i drift i løpet av høsten. 

4.2. HR 

Sykefravær på 11, 39% mot 10,89% forrige måned. Det er opp fra 10,58% i februar. Noen enheter har høyt 

fravær og iverksetter tiltak. Det har vært mye sykdom i sommer, men driften har vært forsvarlig. 

4.3. Internkontroll  

Det er god meldekultur i kommunalområdet. Man ser at det har vært fokus på riktige meldinger og det er 

en tendens til nedgang i HMS avvik og økning i tjenester og kvalitet, noe som trolig skyldes fokus på 

opplæring og ikke reelle økninger. I juli er det fortsatt flest avvik på tjenester /kvalitet og saksbehandling.  

Det er noe flere avvik en mai, men lavere enn forventet ut fra ferieavvikling. 

 HMS 42 

 Informasjonssikkerhet 6 

 Tjenester/kvalitet/saksbehandling 121 
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5. KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST 

5.1. Økonomi 

Stor aktivitet i barnevernet med flere plasseringer i statlige tiltak resulterer i betydelig økt kostnad (ca 5 

mnok). Vi bosetter færre enslige mindreårige flyktninger enn forutsatt i budsjett pga statlige føringer, dette 

har gitt oss et stort inntektstap. Moderasjonsordningene for barnehageplass har resultert i et betydelig 

større inntektstap enn forventet da det er mange som har rett på moderasjon ihht statlig regelverk (ca 1 

mnok). Kommunalt tilskudd til private barnehager utfordrer budsjettet (3mnok) pga rett til flere plasser og 

statlig føring om pedagogbemanning fra 01.08.17. Vedtak om 5 lærerstillinger på ungdomstrinnet uten 

budsjettdekning må ivaretas. Flere klasser skolestart 2017 pga tilflytting inn i skolekretser. Økt antall elever 

med behov for helhetlig tilbud i skole resulterer i en økt kostnad for tilrettelegging.  Kommunalområdet har 

iverksatt mange tiltak for å møte disse utfordringene. I hovedsak er dette å ikke ansette i vakante stillinger, 

redusere vikarbruk og gjennomføre kun nødvendig innkjøp. Dette skal etter vår prognose resultere i at 

kommunalområdet går i balanse. Imidlertid har vi i sommer fått en stor usikkerhet vedrørende kostnader 

til avlastning ihht til ny forskrift basert på "avlaster 2- dommen". Vi er i prosess for å konkretisere hva dette 

kan bety for 2017, men anslår 5 mnok som vi ikke har dekning for i budsjettet. Den har virkning fra 01.07.17. 

Derfor rapporterer kommunalområdet gult. 

5.2. HR 

Totalt fravær 7,32 med henholdsvis 2,59 på korttid og 4,73 på langtid er en reduksjon fra forrige måned.  

Høyest fravær i barnehage, det er iverksatt flere tiltak og vi ser en positiv utvikling for hver måned. SFO har 

høyt fravær som skal kartlegges til høsten og tiltak skal iverksettes. Kompetansekartlegging og plan i rute. 

Det gjennomføres medarbeidersamtaler i henhold til vårt årshjul.  

Det er etablert HMS-utvalg i alle enheter, tjenesteområder og kommunalområdet og gjennomføres etter 

plan. Det er gjennomført virksomhetssamtaler med alle enheter. 10 faktor medarbeiderundersøkelse - alle 

10 faktorer er over landsgjennomsnittet. 

5.3. Internkontroll 

ROS og CIM i prosess.  Oppdatering i Rutineportalen er i positiv prosess. Ingen alvorlige avvik.  

Barnevernet har hatt forvaltningsrevisjon og har fokus på anbefalte tiltak. Dette arbeidet følger oppsatt 

tidsplan.  Fylkesmannen har gjennomført tilsyn på Barnehagemyndighetens tilsynsfunksjon.  Foreløpig 

rapport foreligger med få avvik. Vi har et hendelsestilsyn i skole som vi selv har bedt Fylkesmannen om å 

gjennomføre. Virksomhetsplaner for enhetene er i rute. 
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6. KOMMUNALOMRÅDE KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING 

6.1. Økonomi 

Kommunalområdet melder et mindreforbruk. Det er alltid usikkerhet knyttet til billettinntekter på 

Bakkenteigen kulturhus, men risikofaktoren er i år betydelig redusert. Inntekter for Kulturskolen, 

elevinnbetaling er også en usikker faktor. Flyttingen av Kulturkvartalet til KJV og Cafe Gul til Biblioteket kan 

medføre noen større kostnader.  Det kan være at gebyrinntekter for byggesak må korrigeres inneværende 

år ift klagesak fra Vestfold fylkeskommune.  

6.2. HR 

Det er gjennomført 4 HMS og kvalitetsutvalg i Kommunalområdet. Totalt sykefravær er 3,63 %. Biblioteket, 

Kulturskolen og Bakkenteigen har noe langtidssykefravær. Ny prosjektleder på "Ren Indre havn" starter i 

august. En ny medarbeider på byggesak og en planlegger på Enhet for kommuneutvikling starter også i 

august. Enhet for kommuneutvikling og Plan og utbyggingstjenester har tre kontorer for lite fra august, det 

er fortsatt ikke funnet en endelig løsning. 

6.3. Internkontroll 

Kommunalområdet følger kommunens årshjul. Enhetene har utarbeidet virksomhetsplaner. Det er 

gjennomført opplæring/ gjennomgang av Rutineportalen for enhetslederne sammen med Arkiv. Det er 

gjennomført en egen felles opplæring for ledere i Kommunalområdet i avvikssystemet våren 2017, det skal 

følges opp i den enkelte enheter. Kommunalområdet vil fokusere enda mer på HMS i HMS- og 

kvalitetsutvalgene fremover. 
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7. KOMMUNALOMRÅDE TEKNISK 

7.1. Økonomi: 

Kommunalområde Teknisk styrer mot balanse ved årets slutt. 

7.2. HR 

Sykefraværet for Teknisk synkende i perioden jan-juni, fra 8,60 % til 7,85 %. 

Tallene for juli viser 8,27 %. 

Sykefraværet følges nøye fra mnd til mnd, det legges vekt på aktiv oppfølging av de sykemeldte. 

Tilrettelegging vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

7.3. Internkontroll 

Teknisk har høyt fokus på internkontroll i alle avdelinger. Det er gjennomført interne HMS kurs for ansatte. 

Fokus på sikker jobb analyse samt bruk av verneutstyr. 
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8. HORTEN HAVNEVESEN 

8.1. Økonomi: 

Horten havnevesen styrer mot et årsoverskudd på ca kr 6,5 mill mot budsjett kr 1,6 mill. Dette skyldes i 

hovedsak merinntekter i trafikkhavn og fergehavn. På trafikkhavnen øker inntektene som følge av en stor 

økning av godsmengde. Fergeinntektene øker som følge av en ny framforhandlet avtale med Bastø Fosen 

og økt trafikkmengde.  I kostnader er også medregnet ekstraordinært tilskudd (ikke budsjettert) til 

Redningsselskapet på Langgrunn ihht vedtak. 

8.2. HR 

Det har ikke vært sykefravær i perioden. 

8.3. Internkontroll 

Det er innmeldt 3 avvik i juli. Alle er lukket. Det er gjennomført en heldags internkontrollrevisjon med alle 

ansatte i havna. HMS og ISPS blir gjennomgått på driftsmøte første tirsdag hver mnd. 
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9. FINANS 
Pr juli vurderes finansområdet å styre mot en merinntekt på ca 7 millioner kroner. Tidligere varsler fra 

sentrale myndigheter om reduserte skatteinntekter er nå endret. Regjeringen varsler nå at Norges 

kommuner vil få økte skatteinntekter i forhold til revidert statsbudsjett. Dette er i tråd med kommunens 

egne prognoser og gir ca 7 millioner i økt skatt- og inntektsutjevning.  

 

Øvrige poster synes pr juli å være i henhold til vedtatt budsjett. Størst usikkerhet pr i dag retter seg mot 

pensjonsbudsjettet. Endelig avregning sendes fra kommunens pensjonsleverandør i slutten av september. 
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10. OPPSUMMERING, INVESTERINGSPROSJEKT 
Prosjektledere i Horten kommune vurderer at det er god kontroll på kommunens vedtatte 

investeringsprosjekt etter syv måneders drift. 

Bortsett fra et par prosjekt er alle i rute, både med tanke på økonomi og framdrift.  

 

I tillegg til prosjektet ved Nordskogen barnehage (varslet ved forrige rapportering), er det behov for 

budsjettjusteringer på et par prosjekt. 

 

Prosjekt Granly skole har behov for en budsjettjustering fra midler avsatt i 2018, prosjektet vil da i all 

hovedsak være avsluttet og kun ha mindre kostnader (innestående av kontrakt, oppfølging reklamasjoner 

etc.) som er iht. budsjett. Totalrammen blir ikke endret som følge av denne budsjettjusteringen.  

 

Prosjektet som pr juli synes å styre mot et merforbruk er prosjekt forsterkede boliger. Etableringen i 

Knudsrødveien og Grev Wedels gate har blitt noe dyrere enn estimert, dette grunnet støy- og 

skjermingstiltak, i tillegg har alle de etablerte boligene fått kledning og tak.  

 

Administrasjonen vil vurdere frem mot 2.tertialrapporten om det kan foreslås omprioritering av midler fra 

andre prosjekt som styrer mot et regnskapsmessig mindreforbruk for ikke å måtte øke kommunens samlede 

låneramme.  
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11. ADMINI STRASJON SSJEFEN S OPPSU MMERIN G:
11.1. Økonomi
Basert på kommunalsjefenes rapport pr juli , vurderer administrasjonssjefen at Horten kommune styrer mot

et resultat i balanse. Merutgiften innen kommunalområde Helse og ve lferd kompenseres ved økte inntekter

innen finans. Øvrige kommunalområde styrer mot balanse.

11.2. HR
Ledere er godt i gang med oppfølging av sykefravær, medarbeidersamtaler og andre vedtatte

oppfølgingspunkter i månedsrapporteringen . Ny medarbeiderundersøkelse vil iverksettes innen påske.

Pr juli hadde Horten kommune følgende sykefravær:

Type sykefravær Prosent

Korttid 2,51 %

Langtidssykefravær 6,14 %

Sum sykefravær 8,49 %

Mål pr 31.12: 8,0%

1 1 .3. Internkontroll

Ledere melder at årshjulets aktiviteter er i god prosess . Overordnet synes alle kommunalområder å være i

rute pr juli .

A vvikstendensene og utvikling over tid dette året:

Avviksstatus pr. juli – Horten kommune :

208 innmeldte avvik
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Avviksstatus følges opp mht. risiko og tiltak månedlig i administrasjonssjefens ledermøte.  
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