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1.  Bakgrunn 
 

Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgsforskriftenes § 9 og § 13 påse at kommunes 

virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

I følge forskriftens § 10 skal utvalget, minst en gang i løpet av valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter kommunestyrets konstituering – utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en 

overordnet analyse av kommunes virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere 

behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet, 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

 

2.  Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon rettes fokus mot økonomi og 

måloppnåelse i vid forstand. 

 

I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder om 

 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at 

forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og 

fylkeskommunene var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon 

fungerer som et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og 

kontroll med kommunes totale forvaltning og resultatene som oppnås. Forvaltningsrevisjon 

innebærer at det gjennomføres en type undersøkelser som gir de folkevalgte i kommunen 

informasjon om administrasjonens oppfølging av vedtak fattet i kommunestyret, og resultatet 

av disse. Forvaltningsrevisjon kan samtidig bidra til at kommunal virksomhet får økt 

produktivitet, mer effektiv måloppnåelse og at den sikres drift i samsvar med gjeldende 

regelverk. 

 

Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse er viktig, slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og 

kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan forvatningsrevisjon gi 

effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 
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3.  Framgangsmåte og metode 
 

     3.1  Metode  
 

Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser 

de ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og 

synliggjøre innenfor hvilke områder forvaltningsrevisjon bør iverksettes. 

 

 
 

Fig. A: Modell for overordnet analyse – forvaltningsrevisjon 

 

Revisor har gjennomført to ulike spørreundersøkelser. Den ene spørreundersøkelsen ble sendt  

til rådmannen og alle enheter i Horten kommune. Undersøkelsen gjaldt Kartlegging av interne 

kontrollrutiner i Horten kommune. Mer om spørreundersøkelsen under pkt 4.2.1. 

 

Den andre spørreundersøkelsen ble sendt til kontrollutvalgets medlemmer fra forrige 

valgperiode (2008 -2011), nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer, ordfører, gruppeledere og 

rådmannen. Undersøkelsen gikk blant annet ut på å innhente politikernes og 

administrasjonens vurdering av risikoområder i kommunen, med henblikk på forslag til 

aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.     

 

Videre er KOSTRA-tall fra 2010 brukt i analysen. KOSTRA er et nasjonalt 

rapporteringssystem der alle landets kommuner og fylkeskommuner rapporterer regnskaps- og 

tjenestedata til Statistisk sentralbyrå (SSB). Utvalgte KOSTRA-tall for Horten kommune er 

sammenlignet med gjennomsnittstall kommuner som er sammenlignbare med Horten når det 

gjelder innbyggertall og økonomi (kommunegruppe 13), gjennomsnittstall for alle kommuner 

i Vestfold fylke og gjennomsnittstall for alle kommuner i Norge. Kommunegruppe 13 er, 

ifølge KOSTRA, store kommuner utenom de fire største byene. 

Vi presenterer tallene på konsern-nivå, dvs at alle tallene skal være sammenlignbare, 

uavhengig av hvordan kommunen er organisert i forhold til interkommunale selskaper og 

kommunale foretak. Det understrekes dog at det kan være avvik i grunnlaget som feil 

innrapporterte tall fra kommunene etc. 
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Revisors erfaringer er brukt i analysen. Med bakgrunn i vårt arbeid kan revisjonen trekke 

fram informasjon som kan gi innspill i forhold til hvilke temaer og områder som kan være 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i kommunen. 

 

Forrige plan for forvaltningsrevisjon (som gjaldt for perioden 2008 – 2011), samt den 

overordnede analysen som lå til grunn for denne, er også en faktor som spiller inn i 

forbindelse med utarbeidelse av denne analysen. Den forrige planen sa noe om hvilke 

prioriteringer, i forhold til forvaltningsrevisjon, som har blitt gjort tidligere i kommunen og 

den forrige overordnede analysen fortalte noe om hva som var bakgrunnen for utvelgelsen og 

prioriteringen av prosjekter i den forrige planen. 

 

Horten kommunes Årsberetning 2010 og Økonomi- og handlingsplan 2012-2015 med 

årsbudsjett er benyttet i analysen. Årsberetningen kan fortelle noe om hvilke utfordringer 

kommunen har hatt, og om eventuelle forventede framtidige utfordringer kommunen står 

overfor. 

 

 

3.2  Risiko- og vesentlighetsvurdering 
 

Risikovurdering henger i dette tilfellet nøye sammen med målsettinger. Vurderinger av risiko 

innebærer å identifisere, og vurdere betydningen av relevante trusler mot oppnåelse av 

bestemte målsettinger. 

 

Horten kommune har en rekke målsettinger. I handlingsplanen for 2012-2015 er nevnt 

målsettinger knyttet til: åpenhet, kulturbygging, kunnskapsdeling og systemutvikling.  

I tillegg kommer etterlevelse av lover og forskrifter, og målsettinger for de enkelte 

resultatenhetene i kommunen. 

 

For Horten kommunes vedkommende vil en risiko- og vesentlighetsvurdering innebære å 

gjøre en vurdering av innenfor hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 

vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er satt for 

kommunens virksomhet. Analysen forsøker å synliggjøre, ut fra vurderinger av sannsynlighet 

for avvik og alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik, områder i kommunen der 

forvaltningsrevisjon bør utføres. 

 

 

3.3  Resultatene fra spørreundersøkelsene 
 

Revisor har gjennomført to ulike spørreundersøkelser, som nevnt foran.  

 

3.3.1 Spørreundersøkelsen internt i kommunen  
Vestfold Kommunerevisjon har, som et ledd i overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, 

kartlagt den økonomiske internkontrollen i kommunen.   

 

Intern kontroll er et system der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med 

basis i styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. 

 

Kartleggingen av interne kontrollrutiner ble gjennomført ved utsendelse av et spørreskjema på 

mail. Respondentene i denne spørreundersøkelsen har vært rådmannen samt de fleste  

enhetslederne i Horten kommune. Det ble sendt ut 43 spørreskjemaer på mail og vi har 

mottatt 40 svar.  
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Spørreskjemaet ble delt inn i spørsmål vedrørende budsjett, lønnsrutiner, innkjøpsrutiner, 

driftsmidler, tilskudd/ refusjoner, fond, inntekter, kasse/bank og andre forhold.  

 

Under andre forhold ble det stilt spørsmål rundt egne datasystemer, implementering av 

bokføringslov, om de kjenner til lover/forskrifter som enheten ikke etterlever, hendelser som 

kan medføre erstatningsansvar, misligheter, feil i regnskapet og om enheten har 

risikovurderingsprosess i forhold til regnskapsrapportering.  

 

Svarene utgjør en del av grunnlaget for vår risikovurdering. Respondentenes og revisors 

vurdering av risikoområder fra denne undersøkelsen er presentert under punkt 4.1.1 i 

rapporten. Vi har videre presentert spesielle forhold for et område under aktuell sektor.    

 

 

3.3.2 Spørreundersøkelsen til folkevalgte og rådmann  
Respondentene i den andre spørreundersøkelsen har vært kontrollutvalgets medlemmer fra 

forrige periode, nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer, ordfører, gruppeledere og rådmannen. 

Denne undersøkelsen gikk blant annet ut på å få innspill fra politikerne og rådmannen på 

aktuelle risikoområder i kommunen, hvor det kan være ønske om forvaltningsrevisjon. 

 

Spørreundersøkelsen ble inndelt i fire deler: 

 

 Del 1 omhandler viktigheten generelt av å iverksette forvaltningsrevisjon innen de 

enkelte virksomhetene i kommunen. 

 Del 2 omhandler hvilke fokusområder som bør vektlegges ved forvaltningsrevisjon 

innen de ulike fagområdene. Fokusområder er her avgrenset til økonomi, 

organisering, kompetanse, bemanning, ledelse og administrasjon og lover og 

regelverk.  

 Del 3 omhandler viktigheten generelt av å igangsette forvaltningsrevisjon ved de ulike 

områdene knyttet til ledelsen og administrasjonen. 

 Del 4 i undersøkelsen er en rubrikk for åpne svar. Her kunne respondentene eventuelt 

angi andre områder innen kommunens virksomhet der de mente det burde iverksettes 

forvaltningsrevisjon.  

 

Svaralternativene på undersøkelsens del 1 og 3 er hele tallverdier på en skala fra 1 – 6, der 

verdien 1 representerer ”svært lite viktig” og verdien 6 representerer ”svært viktig”. I 

undersøkelsens del 2 krysset respondentene av på de ulike områdene som respondentene 

mente det burde fokuseres på – flere kryss var mulig. Undersøkelsens del 4 hadde fritt/åpent 

svaralternativ. Skjemaene ble besvart anonymt. 

 

Respondentenes vurdering av risikoområder fra denne spørreundersøkelsen er presentert 

under de ulike tjenesteområdene i kapittel 4. 

 

 

3.4  Forrige plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 

Den forrige planen for Horten kommune, som gjaldt perioden 2008 – 2011, ble vedtatt av 

kommunestyret i møte den 08.12.2008, sak 129/08, etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Forslagene til forvaltningsrevisjonsprosjekter, som fremgikk av planen for 2008-2011, ligger 

som vedlegg til dette dokumentet.  
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Følgende prosjekter har blitt gjennomført av Vestfold Kommunerevisjon i perioden 2005 – 

2011: 

 Forvaltningsrevisjoner: 

 2005 Økonomi- og budsjettstyring i Horten kommune 

 2005 Horten kommune - Vedlikehold og hjemmelsdokumentasjon til kommunale bygg 

 2006 Budsjett som økonomisk styringsverktøy – Horten kommune 

 2007 Gjennomgang av hjemmebaserte tjenester i Horten kommune 

 2009 Sykefravær i Horten kommune 

 2009 Elektronisk fakturasystem i Horten kommune 

 2010 Saksbehandlingstiden for byggesaker i Horten kommune 

 2010 Øremerkede tilskudd – Horten kommune 

 2010 Enhet kommunalteknisk drift – Horten kommune 

 2011 JobbIntro AS 

 

 Eierskapskontroll: 

 2006 Horten Parkering 

 2007 Jobbintro AS 

 

 Eierskapskontroll gjennomført av VIKS: 
 2011 Horten parkering AS 

 

 

4.  Overordnet analyse Horten kommune  
Denne delen av analysen inneholder vurderinger av hvilke spesifikke områder innenfor de 

ulike kommunalområdene/tjenesteområdene i Horten kommune det bør igangsettes 

forvaltningsrevisjon. Vurderingene er basert på en sammenstilling av resultatene fra kildene 

nevnt foran. Deretter redegjøres det for hvilke tema det, etter revisors vurdering, vil kunne 

være mest aktuelt å fokusere på i forbindelse med forvaltningsrevisjon, innenfor de ulike 

kommunalområdene. 

 

Horten kommune er organisert på følgende måte:

 
Vi har valgt å presentere våre funn og vurderinger etter ovennevnte inndeling av de fem 

kommunalområdene. 
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4.1  Kommunalområde Administrasjon 
 

Kommunalområdet Administrasjon omfatter:  

 

 
 

4.1.1   Spørreundersøkelse I 
Nedenfor beskriver revisor mulige risikoområder innenfor Kommunalområde Administrasjon. 

(Overordnet for hele kommunen). 

 

Hovedtrekkene i svarene fra respondentene i spørreundersøkelse I er presentert samlet 

nedenfor. 

 

Budsjett/økonomistyring: 
Området består av årsbudsjett og rullerende økonomi- og handlingsplan for kommende 

fireårsperiode. Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt 

innenfor budsjettområdet: 

  

 Forutsetningene som ligger til grunn for budsjett/økonomiplan er mangelfulle 

 Manglende ledelsesstyring 

 Manglende økonomisk evne til å takle normale svingninger  

 Manglende budsjettoppfølging og rapportering 

 Manglende realisme i budsjettet    

 Uforutsette hendelser 
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I følge svar fra spørreundersøkelse I vurderer respondentene med at budsjettkontrollen blir 

ivaretatt ved månedlig rapportering fra enhetene. Det går frem av undersøkelsen at flertallet 

av respondentene ikke har gjennomført en risikovurderingsprosess i forhold til 

regnskapsrapporteringen. Revisor vurderer at manglende gjennomføring av en 

risikovurderingsprosess generelt kan være en risiko for Horten kommune, og vurderer at et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til risikostyring og ledelse kan være aktuelt tema. 

 

På spørsmål om den nye bokføringsloven m/forskrift er implementert i enhetene, fordelte 

svarene seg med ca halvparten ja og halvparten nei. Revisor vurderer at implementeringen av 

bokføringsloven er en oppgave for administrasjonen, og at det kan være aktuelt med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til kvalitetssikring av implementering av 

bokføringsloven med forskrift.     

 

Kommunen har over tid hatt for høyt driftsnivå og merforbruk, noe som resulterte i at 

kommunen ble registrert i Robek-registeret i 2010. Store investeringer de siste år har medført 

tapping av kommunens fond og økning i låneopptak. Ved streng økonomistyring, nødvendige 

kutt i budsjettene og økte premieavvik og momskompensasjon, er kommunen nå på vei ut av 

Robek-registeret.  

 

Revisor vurderer at Horten kommune pga svært stramme rammer har en vesentlig utfordring 

knyttet til utarbeidelse av budsjett og handlingsplan. Et aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt 

kan derfor være innen budsjettprosess og økonomistyring.   

 

Lønn: 

Lønn og sosiale kostnader utgjør en vesentlig andel av kostnadene til Horten kommune. For 

2010 utgjorde området ca 920 mill kroner eller ca. 66% av kommunens brutto driftsutgifter til 

dette formål. 

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

lønnsområdet: 

 

 Feilregistrering av lønnsdata 

 Uriktig variabel lønn registreres 

 Trekk og avgifter beregnes feil 

 Feil utbetaling til ansatte 

 Manglende avstemming av fast og variabel lønn 

 Dataene fra lønnsystemet registreres feil i regnskapet 

 Lønnsdata registreres på feil periode 

 Manglende eller feil behandling av sykepengerefusjon 

 Det bokføres lønnskostnader som ikke er reelle 

 Høyt sykefravær 

 

Lønnsområdet er det største kostnadsområdet i Horten kommune, og revisor vurderer at 

eventuelle feil på området kan ha vesentlige konsekvenser for kommunen. Ifølge 

respondentene til spørreundersøkelse I anså de at de fleste kontrollrutiner vedrørende lønn blir 

ivaretatt. Svarene indikerer imidlertid at enkelte enheter ikke har rutiner for avstemming og at 

noen ikke har skriftlig dokumentasjon av utførte kontroller.  

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderer revisor at lønnsområdet kan være aktuelt for 

forvaltningsrevisjon. Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor lønnsområdet kan 

være en utvidet kontroll av rådmannens ansvar for den interne administrative kontroll. 

Kontrollene bør også vurderes opp mot misligheter.      
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Det totale sykefraværet for Horten kommune for 2011 endte på 9,8%. Dette viser en nedgang 

sammenlignet med totaltallet for 2010, som var på 11,1%. Kommunen hadde en målsetting 

om en reduksjon til 9 % innen utgangen av 2011.  

 

Sykefravær er et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon i perioden. 

 

Innkjøp/driftsmidler: 
Årlig kjøpes det inn varer og tjenester for betydelige beløp i Horten kommune. Området 

består både av kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen og kjøp av 

tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen. Større anskaffelser innen drift og investering 

inngår også under innkjøpsområdet. I 2010 ble det kostnadsført ca 331 mill. kroner eller 24% 

av brutto driftsutgifter. I tillegg ble investeringer i anleggsmidler belastet med 173 mill. 

kroner. 

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

innkjøpsområdet: 

- Bestillingen er registrert med uriktig beløp 

- Varemottak er registrert uten at varen er mottatt 

- Fakturaen er bokført selv om varen ikke er levert 

- Det er bokført flere fakturaer (dubletter) knyttet til samme varekjøp 

- Det benyttes galt kvantum på faktura i forhold til mottatt varer 

- Faktura er uriktig bokført med hensyn til beløp, periode og konto 

- Risiko knyttet til attestasjon/anvisning 

- Manglende rutine for registrering og ajourhold av inventar/utstyrsliste 

- Manglende prosjektstyring ved større investeringsprosjekter 

- Brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

- Misligheter ved offentlige anskaffelser, ved; 

- Store pengestrømmer 

- Betydelige anskaffelser 

- Omfattende konsulentbruk 

- Ledelsens holdninger, policy, integritet og kompetanse 

 

I følge svarene fra respondentene i spørreundersøkelse I, anså disse at de fleste kontrollrutiner 

vedrørende innkjøp i Horten kommune er ivaretatt, men dokumentasjon av kontroller mangler 

i enkelte tilfeller. Registrering i og ajourhold av inventar- og utstyrslister var gjennomgående 

mangelfull ved de fleste enheter.  

 

Horten kommune har i Økonomi- og handlingsplan for 2012-2015 planlagt betydelige 

investeringer, spesielt innen skoler, barnehager, vann og avløp. Revisor vurderer at disse 

investeringene er forbundet med vesentlig risiko for kommunen, og vurderer at 

forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet både til regeletterlevelse av offentlige anskaffelser,  

prosjektstyring og dokumentasjon av kontrolltiltak ved innkjøp kan være aktuelle prosjekter 

innenfor innkjøpsområdet.    

 

Videre vurderer revisor at det kan være aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

registrering og ajourhold av inventar/utstyr for hele kommunen. 

     

Tilskudd og refusjoner (ekskl. rammetilskudd): 
Området omfatter syke- og fødselspenger, mva-kompensasjon, statlige og andre overføringer. 

I 2010 utgjorde dette til sammen ca 78 mill kroner. 
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Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

området tilskudd og refusjoner: 

 Krav om syke- og fødselspenger sendes ikke NAV eller sendes ikke i tide 

 Refusjonskrav følges ikke opp 

 Kommunen fanger ikke opp tilbud om relevante statlige eller andre tilskudd  

 Kommunen sender ikke refusjonskrav 

 

Av svarene i spørreundersøkelse I fremgikk det at nesten alle enheter hadde rutine for å følge 

opp at enhetens tilskudd mottas og føres riktig i regnskapet. De fleste hadde også rutine for 

utsendelse av krav. Revisor registrerte, gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet Øremerkede 

tilskudd i 2010, at kommunen ikke hadde felles skriftlige rutiner på området. Forholdet blir å 

følge opp ved et senere prosjekt.  

 

Salg/inntekter: 

Området består av: kommunale avgifter, gebyrer, egenandeler, betaling fra andre (kommuner 

og fylkeskommuner), utleieinntekter og diverse andre salgsinntekter. I 2010 utgjorde området  

ca. 176 mill. kroner av kommunens brutto driftsinntekter. 

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

området salg/inntekter i forhold til kommunens reglement: 

 Tjenesten er fakturert med feil pris 

 Tjenesten er fakturert med feil kvantum 

 Tjenesten er fakturert men ikke levert  

 Det er bokført salgstransaksjoner uten at det er utstedt faktura 

 Fakturaer er uriktig bokført med hensyn til beløp og periode 

 Alle fakturaer er ikke bokført 

 Merverdiavgift er uriktig beregnet og rapportert 

 

Svarene fra respondentene i spørreundersøkelse I vedrørende rutiner på inntektsområdet 

sprikte veldig, både når det gjaldt gjennomføring av kontroller og dokumentasjon av disse.  

Regnskapsavdelingen har ansvar for innfordring og avstemming. En kontroll av 

kundefordringer i 2011, foretatt av revisor, viste at 2 mill. kroner (11.35%) var forfalt for mer 

enn 90 dager siden, hvorav kr 750.000 var kommunale avgifter. 

 

Revisor anser at aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter innen området kan være: rutiner og 

praksis ved innfordring av kommunale avgifter, grunnlag for selvkostberegning og generell 

kontroll mot fakturering og mislighetskontroll. 

 

Finans: 

Horten kommune har fortsatt betydelige investeringer foran seg, og siden disse i det alt 

vesentlige forventes lånefinansiert, vil kommunens gjeld øke de nærmeste årene. Dette vil 

medføre økte utgifter til renter og avdrag på lån, og en uventet renteøkning vil kommunen 

være svært sårbar for. 

 

Et relevant forvaltningsrevisjonsprosjekt innen dette område kan være: om innlån foretas i 

samsvar med finansreglementet og økonomistyring.  

 

Kasse/bank: 

Området omfatter kontantkasser, bankkonti og annen håndtering av kontanter.  

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

området kasse/bank: 
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 Innbetalinger blir ikke bokført  

 Utbetalinger blir ikke bokført 

 Avvik i kontantomsetning blir ikke avdekket 

 Kontantomsetning blir ikke bokført 

 Kontanter forsvinner 

 Bankkonti avstemmes ikke reglemessig 

 Enhetene har bankkonti som ikke er registrert i kommunens regnskap 

 Kontorkassene på enhetene ligger med høyere beholdning enn nødvendig 

 

Svarene fra respondentene i spørreundersøkelse I indikerte at det er gode rutiner på dette 

området. 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter innen dette området kan være: å følge opp bankavtalen, 

intern kontroll innenfor arbeidsdeling, avstemminger etc.  

 

IT: 

Området omfatter drift av kommunens datasystemer. 

 

Nedenfor følger en oversikt over risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området IT:   

 

 Datasystemene er ustabile og ikke oppdatert 

 Manglende loggføring 

 Datasystemene har unødig høy brukerterskel 

 Investeringer i IT gir ikke forventet redusert papirflyt og/eller økt produktivitet 

 Tilgangskontroller 

 

I forhold til de overfor nevnte risikoområder kan et aktuelt forvaltningsprosjekt være 

loggføring og dokumentasjon av arbeidsoppgaver innen IT samt tilgangskontroller. 

 

 

4.1.2   Spørreundersøkelse II - Administrasjon 
I svarene fra spørreundersøkelsen del 1, hvor det ble spurt om hvor viktig det er å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor kommunalområde Administrasjon, har respondentene høyest 

prioritet på Økonomiseksjonen inklusiv regnskapsavdelingen og IT-seksjonen.   

 

I del 2 av undersøkelsen ble det spurt om hvor fokus bør rettes ved eventuell 

forvaltingsrevisjon innenfor de ulike tjenestetilbudene i enhetene. Høyest prioritet fikk 

organisering, mens bemanning, kompetanse og økonomi også ble vurdert som aktuelle. 

 

Revisor vurderer at forslag til forvaltningsprosjekter bør være i tråd med respondentenes 

tilbakemelding og at prosjekter knyttet til organisering, bemanning og kompetanse innen 

Økonomiseksjonen og IT bør være aktuelle.  

  

I del 3 i undersøkelsen ble respondentene spurt om hvor viktig det er å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor ulike områder. Her fikk innkjøpsordninger/offentlige 

anskaffelser og misligheter av ulik art høyest prioritet, fulgt av sykefravær/arbeidsmiljø, 

oppfølging av tjenester til selvkost og servicefunksjoner i kommunen.  

 

I den 4. delen av undersøkelsen, som var en åpen tilbakemelding, har vi fått en 

tilbakemelding. Konkrete forslag til prosjekt er: 
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- Enhet Fag og ressursstyring – med fokus på at tildeling av vedtak skal dekke 

nivået ”lovlig og forsvarlig” jf. kommunestyrets vedtak om dette. Sentralt for 

kommunens økonomi. 

- Nytt lovverk ”samhandlingsreformen” 

 

Forslagene er tatt inn under punkt 4.1.7, under revisors anbefalinger til forvaltnings-

revisjonsprosjekter. 

 

 

 4.1.3  KOSTRA 
Aktuelle tall hentet fra KOSTRA-basen knyttet til Kommunalområdet Administrasjon: 

 

Adminsitrasjon styring og fellesutgifter

Horten 

kommune Komm. Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutg, adm, styring, fellesutg, i % av totale netto driftsutg 7,4 7,4 8,2 8

Brutto inv.utg, adm, styring, fellesutg, i % av tot brutto inv.utgifter 2,6 6,4 6,4 6

Netto driftsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 2514 2626 2881 3121

herav: Lønnsutgifter pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter 2382 2427 2750 2454

 

Horten kommune ligger på samme nivå eller lavere enn kommunegruppe 13 og under snittet 

for Vestfold og landet hva gjelder kostnader til administrativ styring og fellesutgifter.  

 

 

4.1.4   Forrige analyse/plan 
I forrige analyse/plan var det 11 forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter innen området 

Kommunalområdet Administrasjon. Disse var: 

1. Kompetansestyring – kompetansesammensetning og rekruttering 

2. Målstyring 

3. Sykefravær i Horten kommune 

4. Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 

5. Saksbehandling 

6. Oppfølging av byggeprosjektet Myrløkken sykehjem 

7. Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverket 

8. Kostnads- og inntektsutvikling i Horten kommune 

9. Finansiell/operasjonell leasing 

10. Gjennomgang av kontrakter i Horten kommune 

11. Elektronisk fakturasystem 

 

Prosjektene 3 og 11 ble gjennomført i forrige periode. I tillegg ble prosjekt 7 delvis 

gjennomført i forbindelse prosjektet Enhet kommunalteknisk drift i 2010 og et prosjekt om 

Øremerkede tilskudd som ikke sto på listen over forslag. 

 

Revisor anser at prosjektene 2, 4, 7 og 10 fortsatt er aktuelle som forvaltningsprosjekter også i 

denne perioden.     

          

  

  4.1.5  Revisors erfaringer   
 

Budsjettdisiplin/økonomistyring: 

Kommunelovens § 47 har klare bestemmelser om årsbudsjettets bindende virkning og 

budsjettendringer. 
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Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer med 

unntak for utbetalinger kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Kommunestyret i Horten 

kommune har vedtatt sitt driftsbudsjett på netto områder og investeringsregnskapet pr. 

prosjekt.  

 

Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen gi melding til kommunestyret.  

 

I rådmannens årsberetning for siste år ble det gitt en redegjørelse for vesentlige avvik mellom 

regnskap og budsjett på de ulike områder i driftsregnskapet. 

 

Revisjonen konkluderer med at flere rammeområder viste vesentlig merforbruk etter at tallene 

i regnskapsskjema 1 B drift ble korrigert for bruk og avsetning til bundne driftsfond.   

 

Revisjonen anser at det fortsatt bør tilrettelegges for bedre budsjettdisiplin. 

 

Kommunen har nå bedre styring på økonomien, men må prioritere hardt de neste årene for å 

holde budsjettene, uten at det går altfor mye utover tjenestetilbudet, både i forhold til hva som 

er lovpålagte oppgaver og faglig forsvarlig. 

  

Lønn: Kommunen har gode rutiner og god kompetanse innen lønnsområdet. Det er ikke 

funnet vesentlige avvik i forhold til riktig periodisering/anordningsprinsippet ved overgangen 

fra regnskapsåret 2010 til 2011. Avdekkede feil går på manglende avstemminger. 

 

Innkjøp/driftsmidler: Det er etablert sentralt fakturamottak, men det er fortsatt flere fakturaer 

som føres i en senere periode enn fakturadatoen tilsier. Regnskapsavdelingen er under press 

etter nedbemanning, og i følge dem selv er det flere oppgaver de skulle utført men ikke har 

kapasitet til. Arbeidet med ferdigstillelse av økonomireglement burde vært gjennomført, 

særlig etter 01.01.11, slik at en kan implementere bokføringslovens regler inn i reglementet. 

Kommunen har flere store investeringer, men rutinen rundt avslutningen av disse er ikke 

tilfredsstillende. I 2011 ble flere eldre prosjekter behandlet i formannskapet før vi fikk dem til 

revisjon, og vår kontroll avdekket flere feil i oppført bevilgning og kostnad. Det er også 

avdekket avvik mellom anleggsregister og regnskap. 

 

Tilskudd/refusjoner: Rammetilskudd, skatteutjevning og skatteinntekter ser ut til å være 

fullstendig ført i regnskapet. De to førstnevnte er kontrollert mot opplysninger fra KRD.  

Det er god kontroll med mva-kompensasjon i regnskapsavdelingen. 

Horten kommune bør etablere rutiner som sikrer at også små konti jevnlig blir avstemt, og en 

vet hvilke bilag og beløp den enkelte balansesaldo består av. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på inntektssiden av området i 2010, og 

administrasjonen bør få litt tid på å etablere nye rutiner. 

 

Salg/inntekter:   
Regnskap for 2010 så ut til å inneholde alle inntekter som gjaldt 2010, også det som var 

fakturert i januar 2011 var medtatt. Det ble bemerket noe unøyaktighet ved bruk av Kostra-

arter. Kr 2 mill i utestående kundefordringer var eldre enn 90 dager. 

  

Finans: Det ble avdekket enkelte feil innenfor finansområdet i forbindelse med årsoppgjøret. 

Dette var typiske ikke-rutinehandlinger som kun utføres en gang i året under stort 

arbeidspress. 
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Likviditetsreserve: 

Det påligger kommunen et særskilt ansvar å sikre at det til enhver tid er så god likviditet at de 

løpende forpliktelser kan dekkes ved forfall.  

Fra og med utgangen av desember 2009 opphørte likviditetsreserven som egen konto under 

egenkapitalen. Likviditetsreserven har vært en stabil del av egenkapitalen, som over tid har 

vært bærebjelken nedfelt i kommuneloven, for å sikre at kommunen har hatt midler til å dekke 

svingningene mellom løpende utgifter og inntekter. Likviditetsreserven opphørte fra 2009 og 

ble overført fritt investeringsfond med 63,1 mill. kroner.  

Et annet forhold som har påvirket likviditetsreserven de siste årene er bokføring av 

premieavvik knyttet til pensjonskostnadene. 

Horten kommune har blitt ”tappet” for likvide midler gjennom statens pålegg i forskrift om 

årlig bokføring av premieavvik. Sagt med andre ord betales det mer ut av kommunens 

omløpsmidler enn det som blir utgiftsført i driftsregnskapet. Dette får en negativ effekt på 

kommunens kontantbeholdning. Per 31.12.2010 er premieavvik bokført med 55,5 mill. 

kroner. Revisjonen anser at fremtidig inntektsføring av premieavvik i samme størrelse, som vi 

har hatt de seneste år, kan få uante følger for Horten kommunes likviditet. 

For å motvirke den negative effekt inntektsføring av premieavvik og avvikling av 

likviditetsreserven har på Horten kommunes likviditet, ser revisjonen positivt på at 

kommunen i en opptrapping har avsatt 59,1 mill. kroner på ubundet likviditetsfond i 2010 

”øremerket” likviditetsfond. 

  

Hvor stor en slik arbeidskapital bør være kan diskuteres, men et tall knyttet til 2 måneders 

lønnskjøring kan være en rettesnor justert for aktiviteten i kommunen. Revisjonen vil derfor 

antyde at en arbeidskapital (likviditet) bør være på knappe 100 mill. kroner eller mer.  

 

 

Kasse/bank: Det er ikke funnet vesentlige avvik på området, men det er gjennomgående 

mangler i å dokumentere avstemminger. 

 

Netto driftsresultat og resultatgrad:  

Netto driftsresultat er et nøkkeltall som ”tar pulsen” på kommunens økonomi. Et annet begrep 

i denne sammenheng er netto resultatgrad. Netto resultatgrad fremkommer som (korrigert 

netto driftsresultat * 100/korrigert sum driftsinntekter). 

 

For å få et mest mulig relevant utgangspunkt for beregning av netto resultatgrad har vi 

korrigert netto driftsresultat og sum driftsinntekter for 2008, 2009 og 2010 ved også å 

innarbeide bruk og avsetning til bundne fond, samt analysere mva kompensasjonens og 

premieavvikets påvirkning av beregnet resultatgrad, i og med at disse ikke inngår som 

avsetning eller bruk av bundne fond i driftsregnskapet. 

 

Netto resultatgrad viser hvor mye av driftsinntektene som er igjen til bl.a. finansiering av 

investeringer og avsetninger. Dette nøkkeltall bør som en tommelfingerregel være ca. 3 % av 

sum driftsinntekter eller 35 mill. kroner for 2008, 40 mill. kroner for 2009 og 41 mill. kroner 

for 2010. 

 

Netto resultatgrad for Horten kommune viser for 2010 0,6 % eller 8,2 mill. kroner når mva av 

investeringer og premieavvik inngår i netto driftsresultat. Trekkes disse ut viser korrigert netto 

driftsresultat minus 21 mill. kroner eller en resultatgrad på minus 1,5 %. 

 

Ut i fra gitte nøkkeltall anser revisor at aktivitetsnivå for 2010 og tidligere ikke er 

tilfredsstillende. Det positive er at resultatet viser en klar forbedring fra 2008 til 2010. 
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Revisor vurderer at netto driftsresultat korrigert for inntektsført premieavvik og mva av 

investeringer, viser at Horten kommune fortsatt har en vanskelig og meget stram økonomisk 

situasjon. Analysen viser at Horten kommunes driftsregnskap ikke gir rom for nødvendig 

avsetning til senere bruk. For å nå en resultatgrad på 3 % vurderer revisor at Horten kommune 

skulle hatt et regnskapsmessig resultat som var drøye 50 mill. kroner høyere enn avlagt 

regnskap i 2010. 

 

 

 4.1.6   Årsrapport 2010/budsjett 2011 og 2012 
I årsrapporten for 2010 vurderes det at administrasjonen i all hovedsak produserer i henhold 

til vedtatte målsettinger, mens forventningene hos innbyggere, politikere og kommunens 

enheter oppleves å være høyere.  

 

Fra økonomi- og handlingsplan 2012 – 2015 med årsbudsjett innleder rådmannen med at 

grunnlaget for budsjettet med handlingsplanen er kommunestyrets vedtak om å komme ut av 

ROBEK-registeret innen regnskapsavleggelse 2015. Rådmannen har lagt vekt på de faglige 

innspill fra kommunalområdene, og i størst mulig grad forsøkt å skjerme tjenesteproduksjon 

til i8nnbyggerne. For å bringe balanse mellom inntekter og utgifter, uten økte inntekter, må 

kommunens ambisjonsnivå og tjenesteproduksjon reduseres.  

 

Revisor registrerer positivt at rådmannens tidfesting av å komme ut av ROBEK-registeret 

skjer vesentlig tidligere enn forventet.  

 

Innføring av samhandlingsreformen og kommunens ”medfinansieringsansvar” er omtalt av 

rådmannen.  

 

Rådmannen presiserer videre at dette er et stramt budsjett uten avsatte reserver. Endringer på 

forutsetningene som resulterer i økte utgifter eller reduserte inntekter vil kreve nye tiltak som 

kompenserer kostnadene.  

 

For kommunalområde Administrasjon vurderes de overordnede målsettingene for 

kommunaleområdet å være innenfor rekkevidde, med unntak av at langtidssykefraværet er for 

høyt.  

 

Kommunalområde Administrasjon har gjennom 2011 hatt fokus på systemer for pålitelig 

styringsinformasjon, tjenesteproduksjon i tråd med gitte kvalitetskrav og effektiv drift. Dette 

vil videreføres i planperioden.  

 

Kommunalområde Administrasjon vil bidra til oppnåelse av visjonen ”kunnskap og 

opplevelser” gjennom egne målsettinger knyttet til: 

 

1. Åpenhet 

2. Kulturbygging 

3. Kunnskapsdeling 

4. Systemutvikling 

 

Det fremgår av budsjettdokumentet at for å kunne realisere disse målene er det avgjørende at 

kommunalområdet lykkes med å redusere omfang av annet arbeid og/eller finne 

samarbeidsløsninger eller mer effektive prosesser, for å kunne målrette ressursinnsatsen. 
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4.1.7  Revisors anbefalinger av forvaltningsprosjekter - Administrasjon 
På bakgrunn av overnevnte risikoområder innenfor Kommunalområde Administrasjon, har vi 

følgende forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

  

 Risikostyring og ledelse 

 Implementering av bokføringsloven med forskrift 

 Budsjettprosess og økonomistyring i Horten kommune 

 Gjennomgang av lønnsområdet i Horten kommune – (bl.a. en utvidet kontroll av 

rådmannens ansvar for den interne administrative kontroll, samt vurdere kontrollene 

opp mot misligheter) 

 Regeletterlevelse av offentlige anskaffelser  

 Dokumentasjon av kontrolltiltak ved innkjøp 

 Rutiner og praksis ved innfordring av kommunale avgifter  

 Generell kontroll mot fakturering og mislighetskontroll 

 Foretas innlån i samsvar med finansreglementet og økonomistyring 

 Loggføring og dokumentasjon av arbeidsoppgaver innen IT samt tilgangskontroller 

 Organisering, bemanning og kompetanse innen Økonomiseksjonen og IT  

 Oppfølging av forvaltningsrapporten om sykefravær fra 2009 – 

sykefravær/arbeidsmiljø 

 Måloppnåelse og målstyring i Horten kommune 

 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten 

 Gjennomgang av kontrakter i Horten kommune 

 Gjennomgang av bankavtaler og intern kontroll innenfor arbeidsdeling, avstemminger 

etc.   

 Registrering og ajourhold av inventar/utstyr  
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4.2  Helse og velferd 
 

Kommunalområdet består av: 

 
 

 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor Helse- 

og velferdsområdet:  

 

 Virksomhetene oppfyller ikke mål fastsatt av kommunestyret 

 Økonomistyringen er ikke tilfredsstillende 

 Manglende etterlevelse av interne rutiner 

 Tjenestene innenfor pleie- og omsorgstjenester (PLO) avviker i henhold til gjeldende 

forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester 

 PLO tilfredsstiller ikke lovpålagte krav i henhold til Kommunehelsetjenesteloven 

 Innføring av turnusprogram, personell og ressursstyringsprogram innen PLO fungerer 

ikke tilfredsstillende 

 Feil beregning/fakturering av tjenester innen PLO, eks. oppholdsbetaling, 

egenbetaling og andre tjenester 

 Feil håndtering av pasientmidler ved bofellesskap, sykehjem og omsorgsboliger 

 Forutsetningene i Samhandlingsreformen gjennomføres ikke 

 Lov om sosiale tjenester blir ikke fulgt, herunder 

o Kommunens ansvar etter § 3; Kommunen er ansvarlig for å utføre oppgaver 

etter denne loven som ikke er tillagt et statlig organ, og å yte tjenester etter 

loven til alle som oppholder seg i kommunen. 

o Manglende etterlevelse av lovens kap. 3 Generelle oppgaver, som 

- Informasjon og generell forebyggende virksomhet, dvs kommunen skal 

gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til 



Overordnet analyse - Horten kommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 19 

trekk ved utviklingen som kan skape problemer eller opprettholde sosiale 

problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. 

- Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

- Samarbeid med frivillige organisasjoner 

- Boliger til vanskeligstilte 

- Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 

o Manglende etterlevelse av lovens kap. 4 Individuelle tjenester, som 

- Opplysning, råd og veiledning 

- Stønad til livsopphold 

- Inndrivelse av lån og andre former for dekning 

- Refusjon i underholdningsbidrag 

- Rett til individuell plan 

- Kvalifiseringsprogram 

 Manglende rutiner for saksbehandling og utbetalinger 

 Manglende etterlevelse av interne rutiner 

   

 

4.2.1   Spørreundersøkelse II  
I del 1 av spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om hvor viktig det var å iverksette 

forvaltningsrevisjon innenfor kommunalområde Helse og Velferd. Kommunalområdet 

generelt fikk høy prioritet og spesielt enhetene Hjemmetjenester og psykiatri samt 

NAV/sosial.  Sykehjemmene ble også vurdert som viktige for forvaltningsrevisjon. 

 

Revisor vurderer, i tråd med respondentene, at områdene bør underlegges forvaltningsrevisjon 

i perioden, både knyttet til økonomi, styring og ledelse.  

 

 

4.2.1.3   KOSTRA 
Aktuelle tall hentet fra KOSTRA-basen tilknyttet Helse og velferd. 

 

Kommunehelse

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1304 1611 1496 1802

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter 3,8 4,5 4,3 4,6

Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger 55 98 80 110

Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger 998 1110 1038 1267

 

Horten kommune har lavere netto driftsutgifter til kommunehelsetjeneste enn 

Kommunegruppe 13, kommunene i Vestfold, samt kommunene i landet.  
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Pleie og omsorg

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av komm totale netto driftsutgifter 39,9 35,5 37 34,5

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten        13 554     12 573    12 988    13 449 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over      295 308   291 589  274 344  299 324 

Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over        95 765     98 015    92 558  103 924 

Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 1000 innb. 0-66 år 16 18 20 18

Mottakere av hjemmetjenester,  pr. 1000 innb. 67-79 år 58 73 76 80

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over. 292 333 351 343

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)      244 051   187 750  180 545  185 128 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 17 12,1 13,7 11,9

Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester 18,8 18,1 15,1 20,7

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass      929 759   895 000  894 910  857 949 

Andel brukere i inst. som har stort bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. 75,7 44,8 47,4 43,9

Andel brukere i institusjon som har stort bistandsbehov: Langtidsopphold 95,8 81,6 83,8 80,1

 

I henhold til Kostra-tallene ligger Horten kommune noe over gruppene når det gjelder netto 

driftsutgifter pr innbygger.  

 

Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til 

etterlevelse av kvalitetsforskriften i pleie- og omsorgstjenester i Horten kommune. 

 

Sosialtjenesten

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 1852 1663 1626 1744

Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter 5,4 4,7 4,6 4,5

Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 26,3 32 33,5 36,1

Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år 348 405 377 430

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 3 2,5 2,7 2,6

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 1,07 0,99 0,97 1,11

Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 67368 76319 70931 80187

 

Tallene viser at Horten kommune har høyere driftsutgifter til sosialtjeneste, men de har også 

høyere andel sosialhjelpmottakere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13, gjennomsnittet i 

kommunene i Vestfold og landet. Revisor vurderer at det kan være aktuelt med et prosjekt 

knyttet til en gjennomgang av NAV/sosial i Horten kommune hvor etterlevelse av lov om 

sosiale tjenester blant annet vurderes. Videre om rutiner for saksbehandling og utbetalinger 

etterleves. 

 

 

4.2.4   Forrige analyse/plan 
I forrige analyse/plan var det ingen forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter innen området 

Helse og velferd. I 2007 ble forvaltningsrevisjonsprosjektet Gjennomgang av hjemmebaserte 

tjenester i Horten kommune gjennomført av Vestfold Kommunerevisjon.  

 

 

4.2.5   Revisors erfaringer 
Det ble i 2010 avholdt enhetskontroll ved Braarudåsen Senter og NAV/Sosial. Rapportene 

avdekket flere mindre svakheter. 
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Videre viser tidligere gjennomgåelser vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett på de 

ulike områder i driftsregnskapet. 

 

Revisor vurderer at håndtering av pasientmidler ved bofellesskap, sykehjem og 

omsorgsboliger er forbundet med risiko, og vurderer at det kan være aktuelt med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til dette området. 

 

 

4.2.6   Årsrapport 2010/budsjett 2011 og 2012 
I følge Årsrapport 2010 har kommunalområdet Helse- og velferd hatt betydelige økonomiske 

og organisatoriske utfordringer. Kommunalområdet innfridde hovedsatsingene i 2010, men  

budsjettmålene for 2010 ble ikke nådd.  

 

I 2010 utgjorde antall årsverk samlet for enhetene under Helse- og velferd ca 630 årsverk. 

Kommunalområdet har hatt utfordringer i forhold til sykefravær og rekruttering til ledige 

stillinger, særlig sykepleiere.  

 

I rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2012-2015 nevnes de mest sentrale 

virkemidlene knyttet til Samhandlingsreformen, som ble innført 01.01.2012. De mest sentrale 

virkemidlene er: 

- Lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak 

- Kommunal medfinansiering av spesialhelsetjenesten 

- Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 

- Ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med 

behov for øyeblikkelig hjelp 

- Økt innsats i folkehelsearbeid og forebyggende helse- og omsorgstjenester 

 

Revisor vurderer at et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til gjennomføring av 

samhandlingsreformen kan være aktuelt.  

 

4.2.7   Revisors anbefaling av forvaltningsprosjekter Helse og velferd  
På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger og respondentenes tilbakemeldinger innenfor 

tjenesteområdet Helse og velferd, har vi følgende forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

 

 Gjennomgang av enhet Psykiatri og bemannede boliger i Horten kommune 

 Gjennomgang av enhet NAV/sosial i Horten kommune 

 Kvalitet, økonomi, styring og ledelse i pleie- og omsorgstjenester i Horten kommune, 

herunder: 

- Hjemmetjenester 

- Sykehjem/Braarudåsen senter 

 Håndtering av pasientmidler ved bofellesskap, sykehjem og omsorgsboliger 

 Enhet Fag og ressursstyring – med fokus på at tildeling av vedtak skal dekke nivået 

”lovlig og forsvarlig” jf kommunestyrets vedtak om dette. Sentralt for kommunens 

økonomi 

 Prosjekt knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen  
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4.3  Oppvekst 
 

Kommunalområdet omfatter: 

 
 

Vi har valgt å presentere kommunalområdet Oppvekst etter ovennevnte inndeling av 

tjenesteområder.  

 

 

4.3.1 Barnehager 
Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor tjenesteområde Barnehage: 

 

 Barnehagene oppfyller ikke mål fastsatt av kommunestyret 

 Barnehagene tilfredsstiller ikke lovpålagte krav, nedfelt i barnehageloven 

 Kommunen følger ikke den nye forskriften om likeverdig behandling ved tildeling av 

tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager  

 

 

4.3.1.1    Spørreundersøkelse II 

Svarene fra respondentene om viktigheten av å iversette et forvaltningsprosjekt på 

barnehageområdet viste lav prioritet. 

 

 

4.3.1.2    KOSTRA 

Aktuelle tall fra KOSTRA-basen tilknyttet Barnehager: 

 

Barnehager 

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i % av komm. tot netto driftsutgifter 2,8 2,9 2,5 3

Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger 500 330 324 493

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner, barnehager        16 634     16 407    15 164    18 628 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 72,1 43,3 53 52,9

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 38,3 33,1 36,2 32

Brutto driftsutg. til økt tilbud til førskolebarn pr barn som får tilbud        70 024     60 972    61 813    55 403 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn 13,6 20,6 17 19,4

Andel befolkning 1-5 år 5,7 6,3 5,8 6,2
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Horten kommune har en høyere andel barn i kommunale barnehager i forhold til de 

sammenlignede gruppene. Tallene viser at Horten kommune har høyere netto driftsutgifter pr 

innbygger til barnehagesektoren enn kommunegruppe 13 og kommunene i Vestfold, mens de 

har lavere enn landet.  Horten kommune bruker mer til økt tilbud til førskolebarn som får 

tilbud enn de sammenlignede gruppene selv om de har en mindre andel som mottar disse 

tilbudene. Andelen av barn mellom 1-5 år er lavere i Horten enn i de sammenlignede 

gruppene.  

 

 

4.3.1.3    Forrige analyse/plan 

Det var ingen forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter innen barnehager i forrige 

analyse/plan for perioden 2008-2011. 

 

    

4.3.1.4   Revisors erfaringer 

Revisjonen gjennomførte fire enhetskontroller i 2010. Erfaringene er at rutinene er gode, få 

avvik er avdekket.  

 

 

4.3.1.5    Årsrapport 2010/budsjett 2011 og økonomi- og handlingsplan 2012-2015 

I følge Årsrapport 2010 hadde tjenesteområde barnehage store utfordringer i forhold til 

barnehagebygg, som har krevd mye ressurser i Barnehageadministrasjonen og ute i de berørte 

barnehager. Mål som gjenstod i 2010 var blant annet å erstatte tapte plasser etter nedleggelse 

av barnehager og erstatte midlertidige barnehager med permanente barnehager. 

Det foreslåtte budsjettet i 2010 opplevdes utfordrende, men det ble vurdert til å være innenfor 

det lovpålagte. Spesielt ble omfanget av spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for 

funksjonshemmede svekket. 

 

Fra rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2012-2015, fremgår bl.a. følgende: 

- Det gis tilbud til alle barn med lovfestet rett til barnehageplass (Barnhageloven § 12a) 

- Tilbudet tilfredsstiller ikke alle brukernes ønske om barnehageplass i sitt nærområde. 

- Det til enhver tid er ca 50 barn på venteliste 

 

I følge økonomi- og handlingsplanen har Horten kommune en lavere barnehagedekning enn 

Vestfold og landet for øvrig. Det betyr at flere foreldre i Horten, enn øvrige kommuner, velger 

en annen løsning for sine barn enn barnehage.  

 

Ifølge økonomi- og handlingsplanen fremgår det at Kostra-rapporteringen viser at Horten 

kommune har en effektiv barnehagedrift.  

 

 

4.3.1.6    Revisors anbefalinger av forvaltningsprosjekter – tjenesteområde Barnehage 

 

Et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å se nærmere på nye regler for kommunens 

tilskudd til private barnehager. Den nye forskriften om finansiering av private barnehager er 

gitt med hjemmel i barnehageloven. Forskriften ble gjort gjeldende fra 1. januar 2011. 

 

De viktigste enkeltpunktene i forskriften er: 

- Kommunen har plikt til å gi tilskudd til private barnehager tilsvarende mellom 88 og 

100 prosent av hva de tildeler egne barnehager per heltidsplass. Prosentandelen skal 

ikke være lavere enn året før. 
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- Kommunen skal fastsette èn sats for driftstilskudd og èn sats for tilskudd til bygninger 

og utstyr. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med 

kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i 

tilskuddsåret. Inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen forskuddsvis utbetale 

tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. 

- Det vil også være mulig for en kommune å gi private barnehager ekstratilskudd for å 

dekke utgifter til bygninger og utstyr. 

På bakgrunn av overnevnte risikovurderinger innenfor tjenesteområdet Barnehage, har vi 

følgende forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

   

 Vurderer kvalitet og ressursbruk i barnehagene i Horten kommune i forhold til 

barnehageloven 

 Tilskudd og tilsyn i private barnehager (jf. innføring av nye regler for kommunens 

tilskudd til private barnehager) 

 

 

4.3.2 Skole 
Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området: 

 

 Skolene tilfredsstiller ikke lovpålagte krav i Opplæringsloven, som krav til: 

o Spesialundervisning 

o skyss 

o organisering av undervisningen 

o utstyr og læremidler 

o skolemiljø 

o organer for brukermedvikning med mer 

 Skolene oppfyller ikke mål fastsatt av kommunestyret 

 Manglende gjennomføring av kunnskapsløftet i Horten kommune 

 

 

4.3.2.1   Spørreundersøkelse II 
Svarene på i hvilken grad det var viktig å i iverksette forvaltningsrevisjon innen dette området 

ga et snitt på 4,5. Høyest prioritet fikk ungdomsskoler og sentral skoleadministrasjon for 

tjenesteområde skole. 

 

Revisor vurderer at prosjekter innenfor kvalitet, ledelse, styring og ressursbruk kan være 

aktuelle prosjekter.  

 

 

4.3.2.3    KOSTRA 
Aktuelle tall fra KOSTRA-basen tilknyttet Skole. 
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Grunnskoleopplæring

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter grunnskolesektor, i % av samlede netto driftsutgifter 26,8 30 29,4 28,7

Netto driftsutgifter grunnskolesektor, per innbygger          9 102     10 643    10 301    11 145 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år        71 813     82 025    81 482    88 815 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år          1 629       1 165      1 606      1 641 

Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger             989       2 001      1 888      2 097 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 4,4 7 6,3 7,3

Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring 2,7 4,2 4,3 3,2

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 6 7,5 9 8,2

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor, per elev        81 786     90 480    90 930    97 584 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 16,8 14,7 14,7 13,7

Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor 21,2 25,6 25,4 25,1

Andel befolkning 6-15 år 12,7 13 12,6 12,5

 

Horten kommune har lavere netto driftsutgifter til grunnskolesektoren enn kommunegruppe 

13, kommunene i Vestfold og kommunene i landet. Kommunen har også mindre andel som 

mottar norskopplæring, morsmålopplæring og spesialundervisning enn de sammenlignede 

gruppene av kommuner. 

 

Revisor vurderer at et prosjekt knyttet til kvalitet og etterlevelse av opplæringslova kan være 

aktuelt innenfor skole. 

 

 

4.3.2.4    Forrige analyse/plan 
I forrige analyse/plan var det to forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor 

tjenesteområde skole. Disse var: 

1. Grunnskolene i Horten – kvalitetsundersøkelse 

2. Betalingsgrunnlag for foreldrebetaling – skolefritidsordningen 

 

Ingen av disse ble gjennomført forrige periode. Revisor anser at begge kan være aktuelle som 

forvaltningsrevisjonsprosjekter også i denne perioden. 

 

 

4.3.2.5     Revisors erfaringer 
Det ble i 2011 gjennomført enhetskontroller ved en barneskole og to ungdomsskoler. Ingen 

vesentlige merknader ble gitt. 

 

 

4.3.2.6     Årsrapport 2010/budsjett 2011 og økonomi- og handlingsplan 

2012 -2015 
I 2010 utarbeidet og leverte skoleadministrasjonen en status- og kvalitetsrapport til 

kommunestyret, etter ønske fra politikere og sentrale pålegg. Av rapporten fremgikk det blant 

annet at resultatene av de nasjonale prøvene i grunnskolen lå nær gjennomsnittet for 

sammenliknbare kommuner.  

 

I økonomi- og handlingsplan 2012-2015, vurderes det foreslåtte budsjettet for 2012, for 

tjenesteområde Skole, å være innenfor det lovpålagte nivået på tjenester i grunnskolen. 

Budsjettforslaget for 2012 gir som for 2011 rammer på et minimumsnivå for drift med blant 

annet lav grunnbemanning. 
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Konsekvenser ved lav grunnbemanning: 

 Kravet til styrket læretetthet på 1. – 4. trinn er ikke innfridd 

 Omfattende bruk av ufaglagte lærere som vikarer 

 Tilpasset opplæring for alle elever vanskeliggjøres 

 Gruppedeling i tilstrekkelig grad praktisk estetiske fag vanskeliggjøres 

 Økt behov for spesialundervisning, dvs flere elever som ikke får tilfredsstillende 

utbytte av ordinær undervisning 

 

Revisor anser at ovennevnte informasjon underbygger tidligere vurderinger om at det kan 

være aktuelt med forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til kvalitet, ressursbruk og 

etterlevelse av opplæringslova i grunnskolen, samt spesialundervisning i grunnskolen.  

 

 

4.3.2.7     Revisors anbefalinger av forvaltningsprosjekter - Skole 
På bakgrunn av ovennevnte risikovurderinger innenfor tjenesteområdet Skole og 

respondentenes tilbakemelding, har vi følgende forslag til forvaltningsprosjekter: 

  

 Ledelse og styring ved ungdomsskolene i Horten kommune 

 Ledelse og styring ved sentral skoleadministrasjon i Horten kommune 

 Betalingsgrunnlag for foreldrebetaling - skolefritidsordningen 

 Ressursbruk, kvalitet og etterlevelse av opplæringslova i grunnskolen 

 Spesialundervisning i grunnskolen (ev. enkeltvedtak om spesialundervisning) 

 

 

4.3.3 Barn og familie  
 

Tjenesteområdet omfatter: 

 
Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området: 

 

 Virksomheten oppfyller ikke mål fastsatt av kommunestyret 

 Økonomistyringen er ikke tilfredsstillende 

 Lov om barneverntjenester blir ikke fulgt, herunder 

- Manglende overholdelse av tidsfrister for meldinger og undersøkelser 
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- Manglende tilbakemelding til melder 

- Manglende skriftlige vedtak 

- Manglende undersøkelsesplaner 

- Manglende politiattest  

- Manglende tiltaksplaner 

- Manglende omsorgsplaner 

- Manglende tilsynsførere og tilsyn 

- Barna blir ikke fulgt opp tilstrekkelig 

 Manglende oppfølging av tilskudd og refusjoner virksomhetene har krav på fra 

offentlige myndighetene 

 

4.3.3.1    Spørreundersøkelse II 
Svarene i spørreundersøkelse II om viktigheten av å gjennomføre forvaltningsrevisjon på 

dette tjenesteområdet viste høyest prioritet på Barneverntjenesten.  

 

 

4.3.3.2     KOSTRA 
Aktuelle tall fra KOSTRA-basen tilknyttet Barnevern 

 

Barnevern

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter til sammen pr. innbygger (kr) 1524 1281 1281 1356

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten 6864 5526 5772 5985

Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet 76766 91202 82246 92116

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,2 4,2 4,7 4,5

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 4,8 3,2 3,6 3,5

Brutto driftsutgifter per barn (f.244) 18511 34387 27479 34893

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år 2,6 2,8 2,7 2,9

Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, prosent 6,1 20,7 10,3 24,1

 

 Horten kommune har høyere netto driftutgifter til Barnevernstjenesten enn gjennomsnittet i 

kommunegruppe 13, kommunene i Vestfold og kommunene i landet. Vi ser at andelen barn 

med barnevernstiltak også er høyere enn de sammenlignede gruppene. Dette fører til at 

utgiftene pr mottaker blir vesentlig lavere enn kommunegruppe 13, Vestfold og landet.  

Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder er også lav.  

 

 

4.3.3.3    Forrige analyse/plan 
I forrige analyse/plan var det et forslag til forvaltningsprosjekt innen Barn og familie. Det var: 

 

1. Gjennomgang av Barneverntjenesten i Horten kommune 

 

Prosjektet ble ikke gjennomført, men revisor anser at det fortsatt er aktuelt som 

forvaltningsprosjekt. Resultater fra spørreundersøkelse II over viser også det. 

 

 

4.3.3.4    Årsrapport 2010/budsjett 2011og 2012 
Tjenesteområdet har innfridd hovedsatsingene i 2010, men styrking av det kommunale 

barnevernet har ikke vært mulig på grunn av stram kommuneøkonomi. 
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Barneverntjenesten har i 2010 mottatt langt flere meldinger enn tidligere og har hatt over 100 

flere saker til undersøkelse.  

 

På bakgrunn av økte bekymringsmeldinger, ble tjenesten styrket med 3 

saksbehandlerstillinger i 2011, noe som gjør at gapet mellom kapasitet og oppgavemengde har 

blitt mindre.  Barnevernstjenesten mangler imidlertid fortsatt tiltaksstillinger for å utføre 

pålagte hjelpetiltak.  

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2012-2015 er det igangsatt organisatoriske endringer innen 

tjenesten, som kvalitetssikrer arbeidsprosessen fra mottak av bekymringsmeldinger til 

igangsetting av tiltak.  

 

 

4.3.3.7    Revisors anbefaling av forvaltningsprosjekter – Barn og familie 
På bakgrunn av overnevnte risikovurderinger innenfor tjenesteområdet Barn og familie, har vi 

følgende forslag til forvaltningsprosjekter:    

 

 Barnevern i Horten kommune – kvalitet og ressursbruk knyttet til gjeldende regelverk 

på området. 

 

 

4.4  Kultur og Samfunnsutvikling  
 

 
 

 

Utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor området kultur- og samfunnsutvikling: 

 

 Kommunen tilfredsstiller ikke krav nedfelt i Kulturloven, som: lokal utvikler, 

formidler og forvalter innen kunst, kultur idrett og museer 

 Det er for få tilbud som er fysisk tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede   

 Mangler ved behandling av tilskudd til lag og foreninger i forhold til retningslinjer og 

vedtak i kommunen 

 Mangler ved behandling av spillemiddelsøknader (mangler i regnskap, 

dokumentasjon eller attestasjon) 

 Mangler ved tildeling av plasser ved kulturskolen  

 Manglende rutine for registrering, verdivurdering, sikring og ajourhold av kunst i 

Horten kommune 

 Mangler ved saksbehandling i avd. for Plan- og utbyggingstjeneste 
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 Mangler ved drift av Bakkenteigen kulturhus 

 Mangler ved saksbehandlingen ved utarbeidelse av Kommunedelplaner  

 

 

4.4.1   Spørreundersøkelse II 
På spørsmål om viktigheten av å iverksette forvaltningsrevisjon på dette området, fikk 

kommunalområdet Kultur- og samfunnsutvikling lav prioritet på denne spørreundersøkelsen.  

 

Tjenesteområder som fikk høyest prioritet var Plan og utbygningstjenester og 

Kommuneutvikling. 

 

Revisor vurderer at et oppfølgingsprosjekt innen Plan- og utbyggingstjenester, samt et 

prosjekt innen Kommuneutvikling kan være aktuelle. 

 

 

      4.4.2   KOSTRA 
 Tall fra KOSTRA-basen tilknyttet Kommunalområde Kultur og Samfunnsutvikling 

 

Kultur

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter kultursektoren i % av kommunens totale netto driftsutgifter 3,4 4,7 4 4,4

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1151 1652 1386 1728

Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger 402,6 875,3 540,3 1084,6

Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 433 196 170 163

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 28 168 122 192

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-18 år 164 984 733 1168

Netto driftsutgifter  til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 6-20 år 140 848 632 1004

Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd 14286 39692 40867 30297

 

Vi ser av tallene at Horten kommune bruker mindre penger i Kultursektoren enn 

gjennomsnittet i kommunegruppe 13, kommunene i Vestfold og landet. Horten kommune 

bruker mer penger pr innbyger til idrett, men vesentlig mindre til aktivitetstilbud til barn og 

unge. 

 

 

4.4.3   Forrige analyse/plan 
Organiseringen av samfunnsutvikling var tidligere knyttet til Teknisk, men er siden organisert 

sammen med Kultur. 

 

I forrige analyse/plan var det to forslag til forvaltningsprosjekter innen kommuneområdet 

Kultur. 

 

 1.    Storgt. 37 – ”Kafe Gul” og/eller Kunstnerbyen Åsgårdstrand- gjennomgang av 

        driften             

2.    Forvaltning av kunst i Horten kommune 

 

Ingen av prosjektene ble gjennomført i perioden. Revisor anser at prosjekt 2 fortsatt kan være 

aktuelt å gjennomføre som et forvaltningsrevisjonsprosjekt sammen med registrering av 

inventar og utstyr. 
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 4.4.4   Revisors erfaringer 
Tilbakemeldinger og kontroller viser at registrering av inventar, utstyr og kunst er mangelfullt.  
 

     

4.4.5   Årsrapport 2010/budsjett 2011 og økonomi- og handlingsplan 2012-

2015 
 

I følge årsrapport 2010 er hovedmålene i hovedsak oppnådd for enhetene i 2010.  

 

I følge økonomi- og handlingsplan 2012-2015 har kommunalområdet Kultur- og 

Samfunnsutvikling en løpende drift som innebærer stor aktivitet på alle tjenesteområdene.  

 

Enhet for Kunst- og kulturformidling jobber med følgende oppgaver: 

- Samhandling med Olav Thon om etablering av Munchsenteret i 

Kiøsterudgården 

- Utvikle prosjekt Munch 2013 

- VestfoldmusIKS – samarbeid ihht avtale 

- Utvikling av lokale DKS tilbud (Den kulturelle skolesekken) 

- Bidra til helhetlik utvikling av området Karljohansvern 

- Verdensarv status Borrehaugene – samhandling med Vestfold 

fylkeskommune 

 

Det er stor aktivitet på området barn og ungdom, både i samarbeid med skole (DKS) og 

gjennom enhetenes fritidstilbud for barn og unge.  

 

Horten bibliotek har hatt jevn økning i besøks- og utlånstall. Stadig økt bruk av digitale 

tjenester og nettsider. 

 

Horten kulturskole satte opp ”Barn til låns” på Bakkenteigen i mars med ca 150 elever. I 

tillegg deltar kulturskolens elever med innslag og ulike konserter på mange lokale arenaer 

med mer. 

 

Plan og utbyggingstjenester var i 2010 gjennom en omorganisering og har endret struktur. 

Enheten har hatt en utfordrende ressurssituasjon på områdene byggesak og regulering. 

 

Enhet for kommunalutvikling (EKU) består av 4 årsverk, som har tverrfaglig kompetanse på 

overordnet planarbeid, næring, helse og velferd, klima, miljøvern, stedsutvikling, arkitektur, 

folkehelse, prosjekt- og prosessledelse. Mange av EKUs oppgaver er sektorovergripende og 

på et overordnet strategisk nivå. 

 

 

4.4.6   Revisors anbefaling av forvaltningsrevisjonsprosjekter – Kultur og 

Samfunnsutvikling 
 

På bakgrunn av revisors risikovurderinger og respondentenes tilbakemeldinger innenfor 

kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling, har vi følgende forslag til 

forvaltningsprosjekt: 

 

 Plan- og utbyggingstjenester i Horten kommune - etterlevelse av plan- og bygningslov 

med forskrift 

 Enhet for kommuneutvikling i Horten kommune 

 Sikring av kunst i Horten kommune 
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 Kulturskolen – kriterier for tildeling av plasser    

 Kommunens drift av Bakkenteigen kulturhus 

 Måloppnåelse og saksbehandling ved utarbeidelse av kommunedelplaner 

 

 

4.5  Teknisk   

 
 

Nedenfor følger en oversikt over utvalgte risikoområder/hva som kan gå galt innenfor 

Teknisk:  

 

 Kommunen har ikke en tilfredsstillende kvalitet og/eller produktivitet 

/økonomistyring på tjenester innen kjøkken, vaskeri og renhold 

 Vesentlige budsjettavvik i år med høy energipris og mye brøyting/strøing som går ut 

over budsjettet til vedlikehold av veier, gang- og sykkelstier 

 Kommunen eier eiendommer som er lite eller ikke i bruk  

 Manglende vedlikehold av kommunale bygg  

 Manglende vedlikehold av biler og maskiner 

 Uforutsette hendelser ved teknisk 

 Maskiner og utstyr med lav bruksfrekvens og som kan leies eksternt blir ikke solgt 

eller avhendet  

 Manglende etterlevelse av beregning av selvkost for vann, avløp og renovasjon 

(VAR) 

 Manglende prosjektstyring gjennom tilretteleggelse, oppfølging og dokumentasjon 

ved oppføring av nye kommunale bygg 

 

  

4.5.1   Spørreundersøkelse II 
På spørsmål om viktigheten av å gjennomføre forvaltningsrevisjon på dette området ble 

gjennomsnitt av svarene 4,75. To har krysset av for 5 eller 6 og vurderer området som svært 

viktig. Respondentene pekte på prosjekter innenfor Kommunalteknisk drift og bygningsdrift 

som høyeste prioritet. 

 

Revisor slutter seg til respondentenes tilbakemeldinger. 
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4.5.3   KOSTRA 
Aktuelle tall fra KOSTRA-basen tilknyttet Kommunalområde Teknisk: 

 

Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 2720 3622 3194 4078

Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 4284 3570 3904 4069

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvm. 798 908 865 896

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i komm eiendomsforvaltning per kvm 229 126 126 103

 

Horten kommune har færre netto driftutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, mens de har 

høyere brutto investeringsutgifter sammenlignet med Kommunegruppe 13, kommunene i 

Vestfold og landet. Fordelt på kvadratmeter er korrigerte brutto driftutgifter lavere enn 

kommunegruppe 13, Vestfold og landet, mens utgifter til vedlikeholdsaktiviteter er høyere. 

 

Avfall og renovasjon

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Driftsutgifter per innbygger (fylker og landet) 901 868 935 897

Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2400 2274 2551 2414

Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet) 471 448 489 424

Utsortert husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet) 324 253 333 226

Andel husholdningsavfall utsortert 69 56 68 53

 

Vann

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Gebyrinntekter pr innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 758 1003 1133 1101

Gebyrgrunnlag pr innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 752 1021 1096 1140

Driftsutgifter pr tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 641 702 831 778

Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 1711 1911 2545 2838

Tilknytningsgebyr  vann - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) 2000 5326 11419 9758

  

Avløp

Horten 

kommune

Komm. 

Gr 13 Vestfold Landet

Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste 941 876 1121 876

Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2584 2588 3755 3203

Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) 2000 5351 12757 10442

Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 1,92 0,55 0,67 0,53

 

Horten kommune har lavere gebyrinntekter og gebyrgrunnlag pr tilknyttet innbygger til 

kommunal vannforsyning enn sammenlignbare grupper. Tilknytningsgebyret for vann er 

vesentlig lavere enn de sammenlignede gruppene. Det samme gjelder avløp. Horten har i 

større grad fornyet ledningsnettet de siste tre årene enn Kommunegruppe 13, kommunene i 

Vestfold og landet. Ut over dette ligger Horten kommune ganske jevnt innenfor VAR-

sektoren sammenlignet med de nevnte gruppene.  

  

 

4.5.4      Forrige analyse/plan 
I forrige analyse/plan var det to forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 

kommunalområdet Teknisk. Det var: 

 

1. Enhet drift og anlegg 

2. Saksbehandlingstid for byggesaker 
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Begge prosjektene ble gjennomført i perioden. 

 

 

4.5.5    Revisors erfaringer 
Etter gjennomgang av regler og praksis for utlån biler og maskiner er retningslinjene til 

Horten kommune endret. 

 

Forvaltningsprosjektet innenfor Kommunalteknisk drift i Horten kommune avdekket 

svakheter ved vurdering av anskaffelsens verdi i forkant av valg av anskaffelsesprosedyre og 

manglende protokollføring. 

 

Følgende konklusjoner er hentet fra rapportene: 

Blir maskinparken ved enhet Kommunalteknisk drift i Horten kommune utnyttet på en 

effektiv måte? 

 

”For å få svar på denne problemstillingen har revisor blant annet innhentet registrerte timer og 

registrerte kostnader for hver maskin/objekt.  

Revisor har beregnet inntekter for hver maskin og sammenlignet disse tallene med registrerte 

faktiske kostnader knyttet til hver maskin, for å kunne vurdere maskinens lønnsomhet.  

 

Revisor har lagt merke til at maskinparken til Horten kommune har blitt noe redusert de siste 

to årene. Likevel vurderer vi at kommune har et potensiale for å utnytte maskinparken bedre. 

Revisor vurderer at utnyttelsesgraden kan være noe lav for enkelte maskintyper.  

 

Resultatene i tabellene viser tendenser om at Horten kommune har maskiner som blir lite 

brukt og som av den grunn gir høyere kostnader enn inntekter for kommunen.   

Revisor vurderer imidlertid at noen maskintyper som traktor og hjullastere, bør være 

tilgjengelig for Horten kommune til tross for lav utnyttelse. På bakgrunn av tallene vil revisor 

anbefale at Horten kommune vurderer om de kan redusere maskinparken for andre 

maskintyper ytterligere.  

 

Kommunalteknisk enhet peker på høyt sykefravær (10 %) som en av årsakene til at 

maskinene ikke har blitt bedre utnyttet. I tillegg mister de en del tid når personell har 

beredskapsvakt, da de får avspasering for dette. Ledelsen ved enheten mener også at de 

ansatte ikke har vært flinke nok til å registrere alle timene på hvert objekt, slik at utnyttelsen 

kan være noe høyere enn det som regnskapet viser. I motsatt retning viser måten bruk av 

maskinelt utstyr blir registrert på, ved at registrert bruk skjer ved det tidspunkt maskinene tas 

ut av garasjen og fram til de er tilbake igjen.  

 

Timeprisene til Enhet Kommunalteknisk drift, uten fører, er stort sett sammenlignbare med 

prisene til entreprenørene i markedet. Revisor er klar over at kommunen må ha en viss 

beredskap, i form av mannskap og utstyr som kan rykke ut på kort varsel, ved for eksempel 

reparasjon av brudd på vannledninger eller snørydding/strøing av veier om vinteren.  

 

Revisor vil også trekke inn tilbakemeldinger fra enhet Kommunalteknisk drift, som viser at 

det for flere maskintyper er liten tilgjengelighet i leiemarkedet. 
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Revisor hadde følgende anbefaling: 

 

 
           ”  

Revisors anbefalinger skal være gjennomført men et oppfølgingsprosjekt er aktuelt både hva 

gjelder offentlige anskaffelser og maskinparken. 

 

Konklusjon til Problemstilling: 

 Er rutiner for behandling av byggesaker, herunder saksbehandlingstiden,  

tilrettelagt i tråd med regleverket? 

 

”Manglende skriftlige retningslinjer for byggesaksbehandling bidrar ikke til å sikre 

forutsigbarhet og enhetlig saksbehandling. Dette er særlig viktig i såkalte enkle byggesaker 

hvor det er av stor betydning at rutinene er på plass og sikrer likhetsbehandling. Revisjonen er 

betenkt at kun en saksbehandler signerer på vedtaket og at det ikke foreligger fullstendig 

dokumentasjon i saksdokumentene for hva som er kontrollert ved søknad eller melding fra 

tiltakshaver. 

Revisjonen er av den oppfatning at selv om sakene nå tas mye elektronisk, må 

dokumentasjonen i saken være like tilgjengelig som tidligere. Det bør være mulig å spore 

kvalitetskontroll på byggesaksdokumentasjonen, med hensyn til om den har funnet sted og 

hva den har bestått i.  

 

Når det gjelder kvalitetssikring på saksbehandlernivå skal ikke dette bety at leder må behøve å 

gå gjennom saken på ny, men sikre at saksbehandler har gjennomført de prosesser, som 

eksterne- og interne saksbehandlingsregler tilsier. Revisjonen mener at avdelingen har et 

potensiale ved å tilrettelegge for tilfredsstillende sikring av den løpende saksbehandling 

gjennom ny prosedyre.   

 

Når det gjelder saksbehandlingstid for saker mottatt som melding eller søknad vurderer 

revisjonen at kommunen, for kontrollert periode, i vesentlig grad har ivaretatt kravet om 

behandlingstid etter forskrift til Plan og bygningsloven om saksbehandling og kontroll i 

byggesaker av 24. juni 2003 (forskrift om saksbehandling). 

 

Problemstilling: 

 Avviker saksbehandlingstiden for byggesaker i Horten kommune i forhold til 

øvrige kommuner i Vestfold og Kommunegruppe 13? 

 

Kontrollen viser at saksbehandlingstiden ikke avviker i den grad som Kostratallene viser. 

Avviket mellom reell saksbehandlingstid i Horten kommune og Kostratall beror på generell 

og delvis avgivelse av feil informasjon til SSB. 



Overordnet analyse - Horten kommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 35 

I følge opplysninger fra byggesaksavdeling er avgitte tall til SSB gitt på bakgrunn av 

stipulerte tall og ikke reelle tall. Derfor avdekkes avvik mellom kontrollert saksbehandlingstid 

for 2008, i forhold til kommunens innmeldte tall til SSB for samme tidsrom. 

Revisjonen vurderer at Horten kommune i hovedtrekk tilfredsstiller kravene til 

behandlingstid. Kommunen må imidlertid innberette korrekte tall til SSB.  

 

REVISORS ANBEFALINGER 
Revisjonen vil gi følgende anbefalinger, men understreker at forslag til anbefalinger ikke er 

uttømmende: 

 Tilrettelegge skriftlige rutiner for byggesaksbehandling  

 Utarbeide retningslinjer for bruk av sjekklister 

 La overordnet kvalitetssikre administrativt fattede vedtak ved å gjennomgå og 

undertegne på melding om vedtak til partene 

 Korrekt innmelding av Kostratall om byggesaksbehandling 

 Tilrettelegge for etterkontrollerbart selvkostbudsjett/regnskap ” 

 

Anbefalingene skal være tilrettelagt, men et oppfølgingsprosjekt i perioden anbefales 

gjennomført. 

  

4.5.6    Årsrapport 2010/budsjett 2011 og 2012 
Kommuneområdet hadde i 2010 et mindreforbruk, hovedsakelig grunnet ubesatte stillinger og 

minimal bruk av vikarer. Det er eller vil bli iverksatt prosesser i alle tjenesteområder for å 

skape bedre produktivitet.   

 

Budsjettet for 2011 innebar et redusert ressursnivå til administrasjon, forvaltning og 

planlegging. Dette vil gi økt behandlingstid på saker og henvendelser. Det vil også kunne gi 

økt vedlikeholdsetterslep og ikke innfri alle relevante faglige standarder og normer.  

Vedlikehold av veier og gang-/sykkelstier blir eksempelvis skadelidende dersom det blir mye 

snøbrøyting om vinteren.   

  

 

4.5.7     Revisors anbefalinger av forvaltningsprosjekter – Teknisk 
På bakgrunn av overnevnte risikovurderinger innenfor tjenesteområdet Teknisk, har vi 

følgende forslag til forvaltningsprosjekter:  

 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Enhet for kommunalteknisk drift i 

Horten kommune 

 Byggmiljø i Horten kommune - effektivitet og måloppnåelse innenfor tjenestene 

felleskjøkken-, vaskeri- og renholdstjenester  

 Prosjektstyring, tilretteleggelse, oppfølging og dokumentasjon/rapportering ved 

oppføring av nye bygg/anlegg 

 Vedlikehold av kommunale bygg - planer og budsjetter  

 Drift av kommunale eiendommer - inklusiv en vurdering av behov for eiendommer 

 Effektivitet og måloppnåelse av kommunalteknisk drift, herunder parkering, vei og 

nettdrift samt verksted og materiell 

 Effektivitet og måloppnåelse ved park og idrett, herunder svømmehall, Hortenshallen 

og park og utendørs idrettsanlegg 
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5.   Selskapskontroll for Horten kommune 2012-2015  
 

5.1 Bakgrunn 
 

I forskriftene for kontrollutvalg er det lagt opp til at kontrollutvalget minst en gang i løpet av 

valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 

 

Selskapskontroll er eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon av aksjeselskaper (AS) 

eller interkommunale selskaper (IKS) som kommunen - enten alene eller sammen med andre 

kommuner eller fylkeskommune(r) -  eier 100%.  

 

Når det gjelder omfang, tilretteleggelse og gjennomføring av selskapskontroll vises det til 

kommunelovens § 80 om selskapskontroll: 

”I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 

fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 

kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 

som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den 

valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og 

kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll 

med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder 

fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å 

være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende 

organ.” 

 

Følgende er bestemt i forskrift om kontrollutvalg § 14: 

”Selskapskontrollens innhold. 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i 

de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 

kommunens eller fylkeskommunes eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. forskrift om revisjon i 

kommuner og  fylkeskommuner, kap.3”. 

 

 

5.2 Horten kommunes eierandeler i selskaper (AS og IKS) 
 

Følgende selskaper eies 100% av Horten kommune eller sammen med andre kommuner og 

fylkeskommuner. 

 

Org.nr: Selskapsnavn:    Horten kommunes eierandel: 

 

954 624 145 Jobbintro AS     100% 

 

982 097 290 Horten Parkering AS    100% 

 

989 824 929 Horten Bompengeselskap RV 19 AS  100% 

 



Overordnet analyse - Horten kommune 

 Vestfold Kommunerevisjon 37 
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6. 1 Vedlegg 1 - Revisjonens forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2012 – 2015  
 

 

 
Prosjektnavn Tema/vinkling Nytteverdi Risikoområde 

Vurdert risiko: 

Høy, Middels, 

Lav (H, M, L) 

 

 

Kommunalområde 

administrasjon: 

    

1 

Risikostyring og ledelse Undersøke om Horten kommune har tilrettelagt et 

tilfredsstillende system for risikovurdering innenfor 

rådmann/stab samt alle virksomheter i kommunen 

innenfor vesentlige områder i forvaltningen. 

Sikre at risikovurdering er tilrettelagt og 

dokumenteres 

Måloppnåelse  

H 

2 

Implementering av 

bokføringsloven med 

forskrift 

Undersøke om alle virksomheter/ansatte med 

økonomiansvar har kunnskap om de nye reglene i 

Bokføringsloven 

Sikre at kommunen følger de nye bestemmelsene 

i Bokføringsloven 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

3 

Budsjettprosess og 

økonomistyring i Horten 

kommune 

Vurdere om det er tilrettelagt rutiner, herunder 

rapporteringsrutiner og resultatoppfølging, som 

ivaretar at kommunale midler disponeres og 

forvaltes innenfor rammer og forutsetninger. 

Bl.a. kontrollere riktig oppstilling av budsjett og 

regnskap. 

Sikre riktige forutsetninger for budsjettet, samt 

riktig oppfølging og rapportering 

Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

H 

4 

Gjennomgang av 

lønnsområdet i Horten 

kommune – (bl.a. en 

utvidet kontroll av 

rådmannens ansvar for 

den interne 

administrative  kontroll, 

samt vurdere kontrollene 

opp mot misligheter) 

 

Fast og variabel lønn – timelønn og reiseregninger, 

registrering av faste lønnsdata, 

kontroll av trekk (skattetrekk, påleggstrekk, 

pensjonstrekk både arbeidstaker og arbeidsgivers 

andel) og avgifter, 

syke- og fødselspengerefusjon – 

avstemminger/dokumentasjon, 

rutiner for lønnskontroll, dokumentasjon 

Sikre at lønn, syke- og fødselspenger blir riktig 

behandlet i forhold til regnskap/kommunen og 

den ansatte. 

 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

5  

Regeletterlevelse av 

offentlige anskaffelser 

Kontrollere at Horten kommune følger lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser ved anskaffelser 

av varer og tjenester   

Sikre at alle anskaffelser følger regelverket om 

offentlige anskaffelser 

 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 
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6 

Dokumentasjon av 

kontrolltiltak ved 

innkjøp 

Undersøke dokumentasjon og kontrolltiltak ved 

innkjøp, dvs vurdere om mottak, kontroll og 

registrering av innkjøp skjer i tråd med vedtatt 

økonomireglement   

Sikre at kommunen virkelig mottar riktig vare til 

avtalt pris og har dokumentasjon på dette. Sikre 

at kommunenes økonomireglement blir fulgt. 

 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

7 

Rutiner og praksis ved 

innfordring av 

kommunale avgifter  

Undersøke om rutiner og praksis ved innfordring av 

kommunale avgifter er tilrettelagt av 

administrasjonen på en tilfredsstillende måte. 

 

Sikre riktig behandling av innfordring av 

kommunale avgifter. 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

8 

Generell kontroll mot 

fakturering og 

mislighetskontroll 

 

Undersøke om Horten kommune har 

tilfredsstillende rutiner i forbindelse med 

utfakturering av tjenester 

Sikre at Horten kommune har gode rutiner som 

blant annet gir god kontroll for bokføring av 

inntekter og moderere muligheter for misligheter. 

Økonomistyring M 

9 

Foretas innlån i samsvar 

med finansreglement og 

økonomistyring 

Vurdere om innlån foretas i samsvar med 

finansreglement og økonomistyring 

Sikre riktig behandling av innlån. Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

M 

10 

Loggføring og 

dokumentasjon av 

arbeidsoppgaver innen 

IT samt 

tilgangskontroller 

Vurdere om datasystemene er stabile, at 

brukergrensesnittet er tilfredsstillende og at evt. 

avvik og mangler loggføres 

Sikre at nødvendige dokumentasjon iht. avvik og 

mangler loggføres 

Produktivitet M 

11 

Organisering, 

bemanning og 

kompetanse innen 

økonomiseksjonen og IT 

Kartlegge organisering, bemanning og kompetanse 

innen økonomiseksjonen og IT. 

Sikre tilfredsstillende organisering, bemanning og 

kompetanse innen økonomiseksjonen og IT. 

 L 

12 

Oppfølging av 

forvaltningsrapport om 

sykefravær fra 2009 – 

sykefravær/arbeidsmiljø 

Følge opp Horten kommunes arbeid for å redusere 

sykefraværet. Undersøke hvilke mål som er satt, 

hvilke tiltak som er iverksatt og hvordan disse 

virker inn på sykefraværet. 

Sikre at tiltakene som settes i verk gir positiv 

effekt på redusert sykefravær. 

 

Måloppnåelse M 

13 

Måloppnåelse og 

målstyring i Horten 

kommune  

Undersøke om Horten kommune har fokus på 

målstyring og måloppnåelse. 

Sikre at Horten kommune har fokus på 

målstyring og måloppnåelse. 

Måloppnåelse M 

14 

Rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold i 

virksomheten 

Kontrollere om Horten kommune har tilrettelagt for 

varslingsrutiner i henhold til Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. 

Sikre at Horten kommune har tilrettelagt for 

arbeidstakers mulighet for varsling om 

kritikkverdige forhold. 

Måloppnåelse H 

15 

Gjennomgang av 

kontrakter i Horten 

kommune 

Foreta en gjennomgang og vurdering av kontrakter i 

Horten kommune. 

Sikre at Horten kommune inngår tilfredsstillende 

kontrakter som ivaretar kommunens interesser. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 
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16 

Gjennomgang av 

bankavtaler og intern 

kontroll knyttet til 

arbeidsdeling, 

avstemminger etc 

Vurdere inngåtte bankavtaler samt vurdere 

kommunens system for intern kontroll knyttet til 

arbeidsdeling, avstemminger etc.  

Sikre at Horten kommune har tilfredsstillende 

bankavtaler og god intern kontroll knyttet til 

arbeidsdeling, avstemminger etc. 

Økonomistyring M 

17 

Registrering og 

ajourhold av 

inventar/utstyr 

Kontrollere at kommunens inventar og utstyr 

registreres iht. vedtatte rutiner/regler, og at 

gjenstander merkes og oppbevares betryggende 

Sikre at alle virksomheter følger kommunens 

rutiner vedr. registrering av inventar- og utstyr 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

 

 

Helse og velferd: 

    

18 

Gjennomgang av enhet 

Psykiatri og bemannede 

boliger i Horten 

kommune 

Kontrollere om enhet Psykiatri og bemannede 

boliger i Horten kommune utøver tjenester i tråd 

med lover, forskrifter og statlige føringer. 

Sikre at enhet Psykiatri og bemannede boliger i 

Horten kommune har en tilfredsstillende 

tjenesteyting. 

 

Måloppnåelse, 

etterlevelse av 

regelverk 

M 

19 

Gjennomgang av enhet 

NAV/sosial i Horten 

kommune 

Kontrollere om enhet NAV/sosial i Horten 

kommune utøver tjenester i tråd med lover, 

forskrifter og statlige føringer. Vurdere om rutiner 

for saksbehandling og utbetalinger etterleves. 

Sikre at NAV/sosial i Horten kommune har en 

tilfredsstillende tjenesteyting. 

 

Måloppnåelse, 

etterlevelse av 

regelverk 

H 

20 

Kvalitet, økonomi, 

styring og ledelse i pleie 

og omsorgstjenester i 

Horten kommune, 

herunder: 

Hjemmetjenester, 

Sykehjem,     

Braarudåsen senter 

Kontrollere at kommunene har tilfredsstillende 

økonomistyring, ledelse og kvalitet på tjenestene 

innenfor pleie- og omsorg, jf. forskrift om kvalitet, 

innenfor: 

- Hjemmetjenester 

- Institusjon 

- Omsorgsboliger 

Sikre god ledelse og økonomistyring innenfor 

pleie- og omsorgstjenester i Horten kommune. 

Videre sikre at kommunen er et trygt sted å bo for 

eldre og mennesker med behov for pleie- og 

omsorgstjenester. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

21 

Håndtering av 

pasientmidler ved 

bofellesskap, sykehjem 

og omsorgsboliger 

Kontrollere at pasientmidlene forvaltes på en 

betryggende måte, at regnskapet er ordnet og 

dokumentert, og at evt. fullmakter om disponering 

er ihht. til avtaler  

Sikre at pasientmidlene forvaltes på en 

betryggende måte og at misligheter ikke oppstår  

Etterlevelse av 

regelverk  

H 

 

 

22 

Fag og ressursstyring – 

med fokus på at tildeling 

av vedtak skal dekke 

nivået ”lovlig og 

forsvarlig”. Sentralt for 

kommunens økonomi 

Undersøke om enhet Fag- og ressursstyrings 

tildeling av vedtak innenfor pleie- og 

omsorgstjenester dekker nivået ”lovlig og 

forsvarlig” jf. kommunestyrets vedtak om dette. 

Sikre en ”lovlig og forsvarlig” tildeling av vedtak 

innenfor pleie- og omsorgstjenester i Horten 

kommune. 

Etterlevelse av 

regelverk, 

virkninger ut fra 

kommunestyrets 

vedtak og 

forutsetninger 

H 
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23 

Prosjekt knyttet til 

gjennomføring av 

samhandlingsreformen 

Vurdere utfordringer knyttet til 

Samhandlingsreformen, som uforutsette kostnader 

med mer. 

Sikre at forutsetningene i Samhandlingsreformen 

gjennomføres. Få belyst konsekvenser for Horten 

kommune som følge av Samhandlingsreformen 

Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

H 

 

 

Oppvekst: 

    

 

24 

Vurdere kvalitet og 

ressursbruk i 

barnehagene i forhold til 

barnehageloven 

Vurdere om barnehagene følger lovpålagte krav, 

som er nedfelt i barnhageloven, samt vurdere 

kostratall knyttet til barnehagene i Horten kommune 

Sikre at barnehagene følger lovpålagte krav, som; 

spesialpedagogisk hjelp, kvalitet, innhold, språk 

og mestring m.v. Vurdere ressursbruk i 

barnehagene i Horten kommune. 

Etterlevelse av 

regelverk, 

økonomistyring 

M 

25 

Tilskudd og tilsyn i 

private barnehager (jf. 

innføring av nye regler 

for kommunens tilskudd 

til private barnehager) 

Kontrollere at kommunen følger den nye forskriften 

om likeverdig behandling av ved tildeling av 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

Sikre at tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager følger den nye forskriften 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

26 

Ledelse og styring ved 

ungdomsskolene i 

Horten kommune 

Kontrollere om det er tilfredsstillende ledelse og 

styring ved ungdomsskolene i Horten kommune 

Sikre god ledelse og styring ved ungdomsskolene 

i Horten kommune 

Økonomistyring, 

produktivitet 

M 

27 

Ledelse og styring ved 

sentral skoleadmini-

strasjon i Horten 

kommune   

Kontrollere om det er tilfredsstillende ledelse og 

styring ved sentral skoleadministrasjon i Horten 

kommune 

Sikre god ledelse og styring ved sentral 

skoleadministrasjon i Horten kommune 

Økonomistyring, 

produktivitet 

M 

28 

Betalingsgrunnlag for 

foreldrebetaling – 

skolefritidsordningen 

Vurdere rutiner og praksis for 

beregning/betalingsgrunnlag for foreldrebetaling – 

skolefritidsordning 

Sikre riktig beregning av foreldrebetaling - SFO Økonomistyring, 

etterlevelse av 

regelverk 

M 

29 

Ressursbruk, kvalitet og 

etterlevelse av 

opplæringslova i 

grunnskolen 

Undersøke om Horten kommune har tilrettelagt 

undervisningen i tråd med sentrale krav i 

opplæringslova samt vurdere Kostra-tall knyttet til 

grunnskolen i Horten kommune 

Sikre at Horten kommune følger opplæringslovas 

bestemmelser. Vurdere ressursbruk i grunnskolen 

i Horten kommune. 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

30 

Spesiundervisning i 

grunnskolen (ev. enkelt- 

vedtak om spes.u.visn.) 

Kontrollere om grunnskolen følger opplæringslova 

vedrørende spesialundervisning 

Sikre at opplæringslova blir fulgt og at ikke 

kommunen kommer i erstatningsansvar 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

31 

Barnevern i Horten 

kommune – kvalitet og 

ressursbruk knyttet til gj. 

regelverk på området 

Vurdere om kommunen tilfredsstiller lovpålagte 

krav innenfor barneverntjenesten, ressursene 

utnyttes tilfredsstillende og at sektoren søker om 

rettmessige refusjoner 

Sikre at lovverket vedr barnevern følges Etterlevelse av 

regelverk/ 

Produktivitet 

H 
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Kultur- og 

samfunnsutvikling: 

    

32 

Plan- og utbyggings-

tjenester i Horten 

kommune - etterlevelse 

av plan- og bygningslov 

med forskrift 

Vurdere avdelingens drift og struktur. Videre 

undersøke om Plan- og utbyggingstjenester  

etterlever regelverket i plan- og bygningsloven med 

forskrift 

Sikre regeletterlevelse og en god drift ved plan- 

og utbyggingstjenester i Horten kommune 

Regeletterlevelse, 

økonomistyring 

H 

33 

Enhet for 

kommuneutvikling i 

Horten kommune 

Kartlegge oppgaver for enhet for 

kommuneutvikling i Horten kommune og vurdere 

enhetens drift 

Sikre en god drift ved enhet for 

kommuneutvikling i Horten kommune 

Regeletterlevelse, 

økonomistyring 

M 

34 

Sikring av kunst i 

Horten kommune 

Gjennomgang av kommunens kunst, med tanke på; 

registrering, verdivurderes, oppbevaring og 

ajourhold 

Sikre at kommunenes kunst forvaltes på en 

betryggende måte 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

35 

Kulturskolen – kriterier 

for tildeling av plasser 

Vurdere kriterier og tildeling av plasser ved 

Kulturskolen 

Sikre riktig behandling av tildeling av plasser ved 

Kulturskolen 

Etterlevelse av 

regelverk 

L 

36 

Kommunes drift av 

Bakkenteigen kulturhus 

Gjennomgang av kommunens drift av Bakkenteigen 

kulturhus 

Sikre god drift av Bakkenteigen kulturhus Økonomistyring M 

 

37 

Måloppnåelse og 

saksbehandling ved 

utarbeidelse av 

kommunedelplaner 

Vurdere Horten kommunes måloppnåelse og 

saksbehandling knyttet til utarbeidelse av 

kommunedelplaner. (Ansvar avd. 

Kommuneutvikling)  

Sikre riktig saksbehandling ved utarbeidelse av 

kommunedelplaner. 

Etterlevelse av 

regelverk 

M 

 

 

Teknisk: 

    

38 

Oppfølging av 

forvaltningsrevisjons-

prosjektet Enhet for 

kommunalteknisk drift i 

Horten kommune 

Følge opp at anbefalingene i 

forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2010 er fulgt opp 

av Enhet for kommunalteknisk drift i Horten 

kommune. 

Sikre at anbefalingene følges opp. Etterlevelse av 

regelverk 

M 

39 

Byggmiljø i Horten 

kommune – effektivitet 

og måloppnåelse 

innenfor tjenestene 

Vurdere avd. Byggmiljø i Horten kommunes drift, 

dvs vurdere effektivitet  og måloppnåelse innenfor 

tjenestene felleskjøkken, vaskeri og 

renholdstjenester 

Sikre en effektiv drift innenfor felleskjøkken, 

vaskeri og renholdstjenester 

Produktivitet, 

økonomistyring 

H 
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felleskjøkken, vaskeri og 

renholdstjenester 

40 

Prosjektstyring, 

tilretteleggelse, 

oppfølging og 

dokumentasjon/ 

rapportering ved 

oppføring av nye 

bygg/anlegg  

Undersøke om det gjennomføres god 

prosjektstyring ved større investeringsprosjekter, 

herunder 

- Planlegging/Forprosjekt 

- Oppfølging/dokumentasjon 

- Økonomistyring,  - Rapportering 

Sikre god styring av investeringsprosjekter. Måloppnåelse, 

økonomistyring 

H 

41 

Vedlikehold av 

kommunale bygg – 

planer og budsjetter 

Vurdere Horten kommunes planer og budsjetter om 

vedlikehold av kommunale bygg, vurdere 

etterlevelse av planer/mål 

Sikre at kommunen vedlikeholder kommunale 

eiendommer 

Etterlevelse av 

regelverk 

H 

42 

Drift av kommunale 

eiendommer – inklusiv 

en vurdering av behov 

for eiendommer 

Innhente oversikt over kommunale eiendommer, 

vurdere Horten kommunes drift av kommunale 

eiendommer, herunder en vurdering av behov. 

Sikre en forsvarlig drift av kommunale 

eiendommer, kartlegge kommunale eiendommer 

og behov for kommunale eiendommer. 

Økonomistyring, 

produktivitet 

M 

43 

Effektivitet og 

måloppnåelse av 

kommunalteknisk drift. 

Herunder parkering, vei 

og nettdrift samt 

verksted og materiell 

Vurdere driften ved Kommunalteknisk drift, 

herunder parkering, vei og nettdrift samt verksted 

og materiell 

Sikre en god drift ved enhet Kommunalteknisk 

drift 

Måloppnåelse, 

produktivitet, 

økonomistyring 

M 

44 

Effektivitet og 

måloppnåelse ved park 

og idrett, herunder 

svømmehall, 

Hortenshallen og park 

og utendørs 

idrettsanlegg 

Vurdere driften ved Park og idrett, herunder 

svømmehall, Hortenshallen og park og utendørs 

idrettsanlegg 

Sikre en god drift ved Park og idrett Måloppnåelse, 

produktivitet, 

økonomistyring 

H 
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6.2 Vedlegg 2 - Revisjonens forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2008 - 2011  
 

 

 
Prosjektnavn Tema/vinkling Nytteverdi Risikoområde 

1 

Kompetansestyring –  

kompetansesammen-

setning og rekruttering 

Undersøke Horten kommunens rutiner og praksis 

for kompetansestyring knyttet til bl.a. nasjonale og 

kommunale mål (kortsiktige/langsiktige), 

kartlegging av nåværende kompetanse, 

opplæringsplaner på kort og lang sikt, rekruttering. 

Sikre at Horten kommune har fokus på 

kompetansestyring. 

Måloppnåelse 

2 

Målstyring Følge opp økonomistyringsrapporten i forhold til 

avvik mellom mål og disponible budsjettmidler 

samt avvik i forhold til nedfelte mål i 

virksomhetsplanene og overordnet mål. 

Sikre at Horten kommune har en god 

måloppnåelse. 

Måloppnåelse/ 

Økonomistyring 

3 

Grunnskolene i Horten 

kommune -

kvalitetsundersøkelse 

Foreta en undersøkelse av utvalgte skoler i Horten 

kommune, hvor man vurderer kvaliteten på 

tjenestetilbudet. 

Sikre at grunnskolen i kommune har 

tilfredsstillende kvalitet på sine tjenester. 

Måloppnåelse/  

Produktivitet (?) 

4 

Sykefravær i Horten 

kommune 

Undersøke hvilke mål som er satt, hvilke tiltak som 

er iverksatt og hvordan virker disse inn på 

sykefraværet. 

Sikre at tiltakene som settes i verk gir positiv 

effekt på sykefraværet. 

Måloppnåelse 

5 

Rutiner for varsling om 

kritikkverdige forhold i 

virksomheten 

Kontrollere om Horten kommune har tilrettelagt for 

varslingsrutiner i henhold til Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser. 

Sikre at Horten kommune har tilrettelagt for 

arbeidstakers mulighet for varsling om 

kritikkverdige forhold. 

Måloppnåelse 

6 

Saksbehandling Utføres saksbehandling av saker til kommunestyret 

på en forsvarlig måte? 

Se til at saksbehandlingen gjøres på en grundig, 

korrekt og etterrettelig måte.  

Oppfølging av 

vedtak.  

7 

Barnevern Gjennomgang av barnevernstjeneste i Horten 

kommune. 

Sikre at barnevernstjenesten i Horten fungerer 

tilfredsstillende.  

Oppfølging av 

vedtak/ 

Måloppnåelse (?) 

8 

Oppfølging av 

byggeprosjektet 

Myrløkken sykehjem 

Kontroll med økonomistyring, rapportering og 

finansiering. 

Sikre at vedtak fattet i kommunestyret 

gjennomføres i tråd med forutsetningene. 

Oppfølging av 

vedtak/ 

Økonomistyring 

9 

Offentlige anskaffelser – 

etterlevelse av 

regelverket 

Vurdere eksisterende rutiner og foreta 

stikkprøvekontroller av større anskaffelser. 

Sikre at det ikke skjer brudd mot gjeldende 

lovverk for offentlige anskaffelser. 

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 
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10 

Storgt. 37 – ”Kafè Gul”  

og/eller Kunstnerbyen 

Åsgårdstrand 

Gjennomgang av driften. Bidra til at virksomheten(e) drives i tråd med 

forutsetningene, på en rasjonell og økonomisk 

god måte samt at regelverket rundt spesielt 

merverdiavgift oppfylles. 

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 

 
 

11 

Kostnads- og 

inntektsutvikling i 

Horten kommune 

Sette fokus på kostnads- og inntektsutviklingen i 

Horten kommune. Vurdere mulige fellesprosjekter 

med nabokommunene. 

Økonomistyring Økonomistyring 

12 

Enhet Drift og Anlegg Se på forvaltning av enheten Drift og Anlegg. Bidra til at enheten drives i tråd med 

forutsetningene, på en rasjonell og økonomisk 

god måte samt at regelverket rundt spesielt 

merverdiavgift oppfylles. 

Økonomistyring/ 

Måloppnåelse 

13 

Finansiell/operasjonell 

leasing 

Gjennomgang av kontrakter for 

finansiell/operasjonell leasing. 

Sikre at gjeldende regelverk etterleves. Økonomistyring/ 

Oppfølging av 

vedtak (?) 

14 

Forvaltning av kunst i 

Horten kommune 

Blir kunst som Horten kommune eier, forvaltet i 

henhold til gjeldende bestemmelser og vedtak? 

Formålet vil være å bidra til at kunst som er i 

kommunens eie blir forsvarlig registrert, 

oppbevart og sikret mot verditap. 

Økonomistyring 

15 

Gjennomgang av 

utvalgte kontrakter i 

Horten kommune. 

Vurdere om et utvalg av kontrakter er i henhold til 

inngåelse, ansvar, økonomi og oppfølging. 

Sikre at kontrakter som binder kommunen til 

store kostnader er i tråd med gjeldende 

bestemmelser. 

Økonomistyring 

16 

Elektronisk 

fakturasystem 

Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner i 

forbindelse med det nylig innførte elektroniske 

fakturasystemet.  

Sikre at Horten kommune har gode rutiner som 

blant annet gir god kontroll mot misligheter. 

Økonomistyring 

17 

Beregningsgrunnlag for 

foreldrebetaling 

skolefritidsordning 

Betaler foreldre til barn i skolefritidsordning rett 

pris for denne ordningen? 

Sikre at foreldre som har barn i 

skolefritidsordning betaler rett pris. 

Økonomistyring/ 

produktivitet 

18 

Saksbehandlingstiden 

for byggesaker. 

Foreta en vurdering av hvorfor behandlingstiden for 

byggesaker i Horten kommune ligger over 

gjennomsnittet for andre kommuner i Vestfold. 

Vurdere selvkost. 

Sikre at man har en tilfredsstillende 

saksbehandlingstid for byggesaker.  

Selvkostbegrepet. 

Produktivitet 

 


