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PROFIL OG PRIORITERINGER
I denne delen beskrives status for oppfølging av kapittel 2 i 
Strategidokumentet 2014-2017. Her fremgår hvilke mål og 
strategier som er igangsatt i 2014 – og status for disse – og 
hvilke som en forutsetter starter opp senere i planperioden, 
altså i perioden 2015-2017.
I denne delen beskrives også status for oppfølging av 
planstrategien slik denne ble vedtatt i Strategidokumentet 
2014-2017. Her fremgår hvilke planer som er prioritert i 
2014 – og status for disse – og hvilke planer som er forutsatt 
startet opp senere i planperioden, altså i perioden 2015-
2017. 

RAPPORTERINGSOMRÅDER
I denne delen beskrives oppfølging av kapittel 3 i 
Strategidokumentet 2014-2017. 
Det rapporteres på innsatsområder, endringstiltak og 
økonomiramme for hvert rapporteringsområde. 
Det rapporteres på økonomi på tjenestenivå.
Framdrift i gjennomføring av vedtatte økonomiske 
endringstiltak tilknyttet hvert rapporteringsområde er 
omtalt. 

ORGANISASJON
I denne delen presenteres oversikt over antall ansatte, 
kjønnsbalanse blant medarbeidere, kjønnsfordelt 
lønnsstatistikk, arbeid med likestilling, kompetanseheving, 
lærlinger, arbeidsmiljøkartlegging og etikk. 
Det er også en rapport fra HMS/BHT. 

VEDTAKETS VERBALPUNKTER
I forbindelse med behandling av Strategidokument 2014-
2017 ble det vedtatt verbalpunkter. 
I denne delen rapporteres status på oppfølging av disse.

ØKONOMISKE OVERSIKTER
Denne delen inneholder økonomiske oversikter. Her fremgår 
økonomiske rammer både inndelt etter tjenesteområder 
og etter administrative enheter (resultatenheter). 
Delen inneholder også rapport på investeringer innen 
Kommunalteknikk og Eiendom.

ÅRSRAPPORTENS 
5 HOVEDDELER
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6 ORDFØRERENS
KOMMENTAR
Jeg har som ordfører høye ambisjoner på 
vegne av Larvik fordi jeg tror på viljen, 
mulighetene, positiviteten og skaperkraften 
til menneskene her. Fantastisk natur og 
Larviks gunstige og sentrale beliggenhet er 
fortrinn det er fornuftig å bygge videre på. 

Målsettingene våre er å bedre levekår for innbyggerne, 
flere framtidsretta bedrifter, nye arbeidsplasser og sterkere 
tilflytting. Dette skaper verdier som kommunen kan høste av. 
2014 var et år der Larvik kommune har lagt et viktig grunnlag 
for hvordan utviklingen blir fremover. 

Vi har startet flere store samferdselsprosjekter, samt
utviklingsprosjekter. Dette omfatter planer innenfor 
næringsutvikling, boligplan, kommuneplanens arealdel, samt 
kommunedelplaner for både Larvik by og Stavern.

Året 2014 var også et år med fokus på omstilling for å bygge en 
mer robust kommuneøkonomi og hvor det også er skapt et lite 
handlingsrom for utvikling. 

Larvik kommunes ordinære forvaltningsoppgaver har også 
gjennom 2014 hatt et stort fokus. Det er gjennomført en 
administrativ omorganisering og det er vedtatt en ny politisk 
organisering. Vi har alle et mål om å styrke og forbedre 
våre kommunale tjenester, legge til rette for at alle våre 
kommunalt  ansatte skal ha gode arbeidsforhold og gode 
rammebetingelser for å kunne gi gode tjenester til våre 
innbyggere.

Jeg vil takke Rådmannen og alle våre kommunalt ansatte 
for arbeidet som er gjort gjennom 2014 og vil også takke og 
berømme alle politiske partier som faktisk er samstemte 
i hovedretningen og i de overordnede planer for Larvik 
kommune. Vil også takke alle samarbeidspartnere, innbyggere 
og næringsliv for positiv deltagelse gjennom 2014.

ORDFØRER
Rune Høiseth



7RÅDMANNENS 
KOMMENTAR
Larvik kommunes viktigste oppdrag er å yte 
gode tjenester til innbyggerne og bidra til god 
samfunnsutvikling. Dette er et omfattende 
oppdrag i en så stor kommune som Larvik. 

Til tross for knappe ressurser i Larvik kommune gis det etter 
rådmannens vurdering gode og forsvarlige tjenester også i 2014. 
Grunnskolen fikk økt sine ressurser i 2014 og nivået på 
tjenestene vurderes nå å være på linje med sammenliknbare 
kommuner. Resultatene fra målingen av læringsmål i 2014 
viser at det må jobbes systematisk videre med plan for kvalitet 
i oppvekst. Innenfor helse og omsorg oppleves presset økende 
også forrige år og behovet for omstilling for å møte fremtidens 
utfordringer må prioriteres. Enstemmig vedtak i kommunestyret 
om strategier for fremtidens helse- og omsorgstjenester gir en 
tydelig og nødvendig retning for utvikling av disse tjenestene. 

Befolkningsvekst og økt kompetanse blant innbyggerne er 
hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel, og det har 
i 2014 blitt arbeidet godt med å utvikle sentrale planer som 
bygger opp under hovedmålene. Dette omfatter planer innenfor 

næringsutvikling, boligplan, kommuneplanens arealdel med 
særlig fokus på bolig og næring, samt kommunedelplaner for 
både Larvik by og Stavern. 

I kommuneorganisasjonen med sine over 3300 ansatte har 
god økonomistyring og implementering av ny administrativ 
organisering vært viktig i 2014. Vi har bemannet nye 
lederstillinger og implementert nye ledernivåer på en god måte.  
I tillegg ble det kommunale eiendomforetaket LKE en del av den 
kommunale organisasjonen fra mars 2014.

Larvik kommunens driftsbudsjett var på over 2,8 milliarder 
i 2014. Det økonomiske resultatet for 2014 viser et regnskap i 
balanse, men med knappe marginer og reserver.  Dette gjør at 
vi fortsatt må arbeide aktivt med omstilling og nøkternhet for å 
sikre at kommunen ikke driftes med underskudd. 

Nye Mesterfjellet skole ble tatt i bruk høsten 2014 og sak med 
forslag til etterbruk av tidligere skolebygg ble fremmet til 
politisk behandling i desember. Med bestilling av flere store 
bygge- og eiendomsprosjekter ble det i 2014 økt fokus på god 
prosjektstyring.  

Larvik kommune har tradisjon for lavt sykefravær og dette 
har, til tross for både omorganisering og stram økonomi, 
også vært tilfelle i 2014 med maks 7 % fravær totalt. Også 
tilbakemeldinger fra den årlige medarbeiderundersøkelsen har 
vist gode resultater for arbeidsmiljøet. 

Jeg vil takke for utfordrende og spennende samarbeid med 
folkevalgte, innbyggere og ansatte i året som har gått. Nye store 
muligheter venter for Larvik og jeg ser frem til å arbeide videre 
for å nå mål om vekst og utvikling i Larvik kommune. Både 
plassering av jernbane, god oppfølging av vedtak i bolig- og 
næringsplan, arbeid med plan for Indre havn og bygging av ny 
skole på Torstvedt blir viktige prosjekter for Larvik i 2015. 

RÅDMANN
Inger Anne Speilberg



8 NØKKELTALL

ORGANISASJON
Over 3 300 ansatte

2 706 kvinner

630 menn

OPPVEKST
4 980 elever

2 110 barnehagebarn

HELSE OG OMSORG
5 593 søknader om omsorgstjenester

1 500 utskrivningsklare pasienter

TEKNISKE TJENESTER
1 100 km ledninger

9 200 gatelys

1 500 byggesaker

Over 110 kommunale lokasjoner

210 000 kvm bygningsmasse

OM KOMMUNEN
Areal 530 km2
To byer

Befolkning 43 484
Befolkningsvekst 2014  0,6 %
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10 VIKTIGE
PROSJEKTER
KULTUR OG OPPVEKST
Psykologisk førstehjelp – et 
pilotprosjekt i skolehelsetjenesten

Dette pilotprosjektet innebærer at helsesøster og psykolog 
hjelper barn og unge til å forstå egne følelser og håndtere 
negative og vonde tanker. Gjennom opplæring får barn og 
unge et verktøy - et «førstehjelpskrin» - som kan hjelpe de 
med å takle sterke følelser, vanskelige tanker og situasjoner. 
”Psykologisk førstehjelp” er et strukturelt og nyttig verktøy, 
som skal gjøre barn og unge i stand til å ta vare på sin 
egen psykiske helse. Verktøyet skal hjelpe barn og unge 
med kunnskap om hvordan de kan påvirke hvordan de 
har det gjennom det de tenker og gjør. Verktøyet bygger 
på grunnprinsippene i kognitiv atferdsterapi, og skal være 
enkelt å bruke for barnet eller ungdommen på egen hånd. 

Psykologisk førstehjelp har i 2014 vært et pilotprosjekt i 
skolehelsetjenesten i barne– og ungdomsskolene.

«Mitt Liv» - et prosjekt hvor barn og 
unges stemme blir hørt
Målet med prosjektet «Mitt Liv» er å forbedre barns mulighet 
for påvirkning i barnevernet. Barn må bli snakket med, og 
tatt med på drøftinger om eget liv gjennom hele prosessen 
i den tiden de mottar hjelp fra barnevernet. I løpet av 
prosjektperioden skal det utvikles og utprøves et nytt 
verdisett samt nye arbeidsmåter for barneverntjenestene i 
Norge. 

Målet er at innbyggere i Larvik og Lardal kommune som 
mottar tjenester fra barneverntjenesten opplever at vi 
raskere finner rett tiltak til rett tid for barnet. Barna får i 
større grad en reell påvirkning på hva som skjer i deres liv, 
og mottar nok og riktig informasjon om hva som skjer. 
«Mitt Liv» er et nasjonalt utviklingsarbeid. 

Det er et samarbeid mellom Forandringsfabrikken,
barnevernproffene og kommunen.

Smart læring med ny teknologi
Den digitale kompetanserevolusjonen er ikke 
et varsel- den er allerede her. Larviksskolen er 
bevisste på dette og ønsker å sikre at våre elever 
utvikler relevant digital kompetanse for fremtiden.
Prosjektet «Smart læring med ny teknologi» startet 
opp våren 2013 med at alle elever i fire klasser på 
Mesterfjellet ungdomsskole fikk sin egen iPad. Ved 
skolestart samme år ble piloteringen utvidet med 
10 iPad til 1. klasse på Torstrand skole og i løpet 

av skoleåret 2013-14 ble 3, 6. og 2 klasser i 10. trinn med i 
piloten.

Prosjektet er nå inne i sin 2. fase og antall Ipader er utvidet: 
På ungdomstrinnet har hver enkelt elev hver sin iPad, mens 
det er 2 elever pr iPad på de andre trinnene. Skolen bruker 
Google Apps for Education, og IT-avdelingen har inngått 
den nødvendige databehandleravtalen med Google. 
Google vil bli brukt til lagring av faglige arbeider som gjøres 
på ipadene. Deling av dokumenter lærer - elev og elev – elev 
funger med dette på en god måte. Google Classroom blir 
brukt for faglig samarbeid.

Prosjektet har hele veien samarbeidet tett med IT-avdelingen 
i Larvik kommune, noe som har vært et av suksesskriteriene 
for prosjektet. Dette er nybrottsarbeid for Larvik kommune, 
og gir oss nye erfaringer og viktig kunnskap om bruk av 
digitale hjelpemidler i skolen
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Kulturskoletimen
Målet med kulturskoletimen var å gi barn i 1.-4. klasse 
sjansen til å uttrykke seg på nye måter, samt få utvikle sine 
kunstneriske og kulturelle evner. Det ble gitt lokal frihet i 
forhold hvordan tilbudet ble organisert hos de ulike skolene. 
Larvik kulturskole leverte et kunstfaglig variert tilbud til 
skolene – både i ordinær skoletid og i SFO. Elevene møtte 
mange ulike kunstformer – samtidig som de fikk anledning 
til å fordype seg i det de likte best. Tilbudet ble ikke bare et 
verdifullt avbrekk i hverdagen for barna, men også starten 
på en ytterligere fordypning i Larvik kulturskole sin regi. 

Larvik kulturskole forsøkte å tilpasse kulturskoletimen til 
den enkeltes skoles årshjul og virksomhetsplan. Det gjorde 
at den kunstfaglige aktiviteten også kunne settes inn i en 
mer helhetlig ramme. Larvik kulturskole ønsker svært 
gjerne å opprettholde en slik kontakt med grunnskolen, 
men siden midlene til kulturskoletimen ble stanset sentralt 
fra skoleåret 2014/15 må det utarbeides nye økonomiske 
strukturer for dette.

Midt i magen – rett til hjertet

28. oktober 2014 arrangerte Larvik kommune konferansen 
«Midt i magen – rett til hjertet» i samarbeid med Vestfold 
fylkeskommune, Rådet for psykisk helse, NAV Larvik, Larvik 
næringsforening og Bølgen Kulturhus. 

Storsalen i Bølgen var fullbooket og det var et begeistret 
publikum som reiste hjem. Det var et stort spenn blant 
foredragsholderne, alt fra akademikeren til entertaineren. 
Alle med unik innfallsvinkel til den samme utfordringen 
– mangfold og inkludering. Foredragsholderne ønsket å 
inspirere oss til å løfte oss selv og andre og snakket om 
helsens kilder, hverdagslykke og om det å tro at det er bryet 
verdt. 

Konferansen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten 
alle de gode bidragsyterne og samarbeidspartnerne 
vi hadde med oss gjennom hele prosessen. Vi ønsker 
å trekke fram elever og lærere ved Thor Heyerdahls 
videregående skole som filmet og produserte alle filmene, 
AoK Grafisk, Larvik kommune, som trykket konferanseboka, 
tags’ene og bannere. Medlemmer og ansatte ved VERKET, 
Larvik kommune, som sydde unike konferansebånd til 
alle deltakerne og sto for installasjonene HÅPETs tre, 

Kompliments-tre og Det FÅRebyggende arbeidet, i tillegg til 
å lede arbeidsgruppa for årets program. 

Tilbakemeldingene underveis og i etterkant av konferansen 
har vært veldig gode. Mange fortalte at de gikk ut døra, etter 
en lang dag med mange inntrykk, og følte seg litt annerledes 
enn da de gikk inn. Ønsket vårt med denne konferansen er å 
bidra til å bygge et Larvik der du og jeg våger mer, drømmer 
mer, inkluderer mer og ser ting på en litt annerledes måte. 
Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi gjøre mye!

AREAL OG TEKNIKK
Steingata VA-anlegg
Prosjektet omfattet sanering av vann- og avløpsledninger 
i Steingata og deler av Storgata, Prinsegata, Jegersborggt, 
Karlsrogata, Øvre og Nedre Steinstredet, Øvre Jegersborggt 
og Bergstien i Larvik. 
Gatelys, vei og fortau er oppgradert i store deler av 
prosjektet. Det er pusset opp trapp og rekkverk i Prinsegata, 
Jegersborggt/Steingata og bygd ny trapp ved Munken. 
Steingata har fått fine lamper og to striper med storgatestein 
på hver side av veien. Steinsetting i Karlsrostredet og 
Bergstien er satt tilbake etter gravingen. Dette ble gjort på 
en bedre og mer funksjonell måte. 
Anleggsarbeidene begynte i mai 2013 med overgraving av 
Storgata. Prinsegata, fra Storgata til krysset med Shultzesgt.  
ble ferdigstilt i september 2013.
Jegerborgsgate ble ferdigstilt i mai 2014. Hele prosjektet 
ble ferdigstilt i slutten av juni 2014 og formelt overtatt i 
september 2014. 
Entreprenøren B&Ø Tveter AS har utført anlegget på en 
tilfredsstillende måte.
Totalkostnad for prosjektet var på 25 millioner kroner.

Bøkkerbakken VA-anlegg
Larvik Kommune har lagt nye vann- og avløpsledninger i 
Bøkkerbakken, deler av Brannvakts gata, Linaaes gate og 
Bøkkerfjellet parkområde.

Veien i Bøkkerbakken har fått oppgradering med to striper 
med storgatestein, en på hver side av veien og to lag med 
asfalt. To fotgjengeroverganger i Brannvaktsgaten er 
oppgradert med merking i henhold til krav om universell 
utforming.  Prosjektet omfattet også utskifting av gatelys og 
skilt. Anleggsarbeidene ble utført i perioden mai -november 
2014.

Kaare Mortensen AS har vært entreprenør for anlegget. 
Anleggsarbeidene ble utført på en tilfredsstillende måte og 
ferdigstilt innen avtalt frist.
Anlegget formelt overtatt 12.12.2014. Totalkostnad for 
prosjektet er 8 millioner kroner.
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Ahlefeldtsgate VVA-anlegg
Dette prosjektet ble prioritert i forbindelse med byggingen 
av nye Mesterfjellet skole og omfatter Ahlefeldtsgate, 
Griffenfelds gate og deler av Gyldenløvesgate. 
• Parkeringsplassen for nye Mesterfjellet skole og 

Farrishallen ble bygget på området ved Torstrand skole 
og har 75 plasser.  

• Nytt av- og påstigningsfelt i krysset ved Kr. Fredriks vei.
• Ahlefeldtsgate veianlegg ble bygget i henhold til 

reguleringsplan vedtatt i Kommunestyret 18.4.2012. 
• Det er lagt nytt vann/avløp og ny gateutforming med 

sykkelfelt og fortau på hver side i Ahlefeldtsgate. 
• Det er montert nye gatelys i hele prosjektområdet.
• Anlegget ble formelt overtatt i desember 2014.
• Entreprenøren H&K Sandnes AS har utført anlegget på 

en tilfredsstillende måte og ferdigstilt innen avtalt frist. 
Totalkostnad for prosjektet er 16 millioner kroner.

Miljøinformasjonsprogram

Miljøinformasjonsprogrammet er et av de 10 strategiske 
prosjektene i handlingsprogrammet til kommuneplanens 
samfunnsdel 2009-2020.

Prosjektet ble avsluttet og overført til ordinær drift med en 
markering på verdens miljødag 5. juni 2014, samtidig som 
resultatene av prosjektet ble presentert i NMT-komiteen og 
Oppvekstkomiteen. 
Prosjektet har blant annet laget en miljøportal på 
kommunens nettsider som viser kommunens miljøsatsing 
og tilbyr relevant miljøinformasjon og -inspirasjon.
Prosjektet har også laget, presentert og distribuert kortene 
«miljømorro» til alle kommunens private og offentlige 
barnehager, samt til alle 1. og 2. klasser. 
Holdningsskapende arbeid mot barn og unge er et langsiktig 
tiltak, spesielt når arbeidet tas inn i undervisningen. Barn lar 
seg lett engasjere om temaet og dette engasjementet kan 
også smitte over på foreldre. Samtidig tar barna med seg 
kunnskap og engasjement videre i livet.  
Kortpakken er ment som inspirasjon og hjelp til å holde 
fokus på miljø i hverdagen. Kortene er nedlastbare for alle 
fra miljøportalen. 

EIENDOM
Torstvedt skole

Larvik kommune startet i 2014 oppføringen av en 6-avdelings 
barnehage, flerbrukshall og 7-trinns barneskole på Torstvedt 
i Larvik.  Det nye bygget skal bli et bygg for fremtiden, et 
bygg som skaper rammer om opplevelse, samarbeid og 
fordypelse, og som styrker elevenes engasjement og lyst til 
å lære. 

Dette bygget skal være et grendesenter med lekende 
rammer for læring i inspirerende omgivelser, og vil fungere 
som sosial arena og lokalt samlingspunkt for aktivitet og 
yrende liv. Den nye skolen vil bli en av Norges flotteste og 
mest moderne barneskoler.

Barnehagen skal stå ferdig til sommeren 2016 og skolen/
flerbrukshallen til desember 2016. Grunnarbeidene med 
skolen startet i september 2014. Budsjettet for skolen/
flerbrukshall er kr. 408 millioner og for barnehagen kr. 52 
mill. inkl. mva.

Mesterfjellet skole

Nye Mesterfjellet skole er godt inne i sitt første driftsår. 
Mandag 18.august startet 530 elever på den nye, flotte og 
topp moderne skolen vår.

Skolen ble offisielt åpnet i november med omvisning og en 
avsluttende elevkonsert. Både kommunestyret, ordføreren 
og de som har jobbet med å reise og utsmykke skolen var 
tilstede på åpningen, og bygget de ble ført gjennom er et 
ytterst moderne tilskudd til kommunens utdanningssystem.
Det nye bygget er gjennomtenkt ned til materialene de 
har brukt. Arkitektene har valgt naturmaterialer og en 
gjennomgående hvitfarge slik at hvert enkelt klasserom 
kunne lage sin egen fargepalett gjennom plakater, tegninger 
og lignende. Den eneste detaljen som bryter med den hvite 
monotoniteten er den sterkt rosa spansketrappen i midten 
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av bygget og de fargerike lampene som henger rundt den. 
På veggene rundt spansketrappen er det laget vakre bilder 
av norske kjennetegn som Theodor Kittelsens bilder, laks og 
Morten Harket.

Det er to parallellklasser per trinn, og deres klasserom ligger 
vegg-til-vegg med en skyvedør imellom. Dette er for at 
lærerne skal kunne gjøre parallellundervisning sammen. Til 
hvert par med klasserom hører det også til et lite grupperom.
Skolen er godt rustet til en teknologisk fremtid. De lavere 
klassetrinnene har smartboards i klasserommene, auditoriet 
har et strømuttak per sete og 8.-10. klasse har TV-er med 
Apple TV i rommene slik at elevene skal kunne bruke sine 
IPads på skjermen. 1.-7. klasse har en IPad på deling mellom 
to elever, mens alle elevene får en iPad hver på 8.-10. trinn. 
Bakerst i alle klasserommene står det ladeskap til elevenes 
IPads som de setter dem i når de er ferdige på skolen.

HELSE OG OMSORG
Boligsosialt team
I 2014 startet et tverrfaglig, boligsosialt team opp sitt 
arbeid, etter et vedtak i kommunestyret. Teamet skal bistå 
innbyggere som strever i boligmarkedet og som trenger 
økte ferdigheter og kunnskap om å ta vare på hjemmet 
sitt. Både det å ha bolig og ta vare på boligen er viktig for 
god livskvalitet. For innbyggerne er det viktig at man møter 
helhetlige tjenester og ikke må gå fra kontor til kontor for å 
få den hjelpen man trenger. 
Det boligsosiale teamet består av fagpersoner fra ulike 
virksomheter, blant annet  boligkontoret, psykisk helse, og 
NAV. Teamet følger opp og gir opplæring til innbyggere med 
behov for hjelp og støtte i hverdagen.

Larvik helsehus
I 2014 ble det igangsatt et viktig samhandlingsprosjekt 
«Larvik helsehus» mellom Larvik kommune og Sykehuset 
i Vestfold med mål om at Larvik skal bli et knutepunkt 
for god samhandling. Det ble satt i gang en rekke viktige 
samarbeidstiltak:

Frisklivsentralen er et lavterskeltilbud for innbyggere som 
ønsker å bedre helsen sin. Her skal de få tilbud om hjelp 
til mestring av egen helse (fysisk og psykisk) gjennom 
individuell veiledning og fysisk aktivitet i gruppe

Pårørendesentralen skal bistå pårørende og alle som 
møter pårørende i offentlig eller frivillig arbeid.
Det  kan  være  søsken,  døtre,  sønner,  foreldre,  ektefeller/
samboende,  kjæreste, venner, kollegaer eller andre 
som er berørt av andres sykdom eller rusproblematikk.

Lærings- og mestringssenteret skal arbeide for at pasienter,
brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap 
og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helse-
forandringer. Tiltakene utvikles i samarbeid mellom 
fagpersoner og brukere. Brukerne skal få utvidet innsikt i 

egen situasjon og bli styrket i å mestre hverdagen og kanskje 
unngå sykehusinnleggelse

Omsorg for mennesker med demens
Larvik kommune åpnet i 2014 «Villa Kveldssol» - et 
lavterskeltilbud for mennesker med demens og deres 
pårørende. Tilbudet er en viktig del av Larvik Kommunes 
satsing på en god demensomsorg og skal være forebyggende 
for personer med demenssykdom som bor hjemme. 
Tilbudet vil også ivareta pårørende med støttende samtaler, 
informasjon om sykdommen og at tjenesten oppleves som 
et «pusterom» for pårørende. Pårørendeopplæring og økt 
kompetanse om demens blant de ansatte er viktige faktorer 
for en god omsorg for mennesker med demens.

Hverdagsrehabilitering 
Larvik kommune avsluttet i 2014 prosjektet 
«Hverdagsrehabilitering» - et prosjekt som har vært svært 
vellykket. Hverdagsrehabilitering har målrettet og intensivt 
fokus på hverdagsaktiviteter som personen selv tillegger 
betydning. Kartleggingen starter gjerne med spørsmålet 
«Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?»
Prosjektet har som mål å bidra til økt selvhjulpenhet i daglige 
gjøremål slik at personen kan fortsette å bo hjemme, være 
aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet
En undersøkelse Larvik kommune har gjennomført viser 
at hver tredje innbygger som fikk hverdagsrehabilitering 
istedenfor eller i tillegg til hjemmetjenester, ble helt 
selvhjulpne og klarte seg selv etter endt trening. Prosjektet 
videreføres og innpasses i hele Larvik kommune i 2015.
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Kommunestyret vedtok ved behandling 
av Kommuneplanens samfunnsdel i mai 
2013 at følgende to hovedmål skal oppnås 
i planperioden frem til 2020:

• DET SKAL OPPNÅS EN ÅRLIG 

VEKST PÅ 1,5 % I BEFOLKNING I 

LARVIK KOMMUNE.

• LANGT FLERE AV INNBYGGERNE 

OVER 16 ÅR SKAL HA HØYERE  

UTDANNING OG FAGLIG KOMPE-

TANSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkningsvekst
Kommunestyrets ambisjon er fastsatt til en vekst på 1,5 
% årlig. Under følger 2014-resultater for vedtatte  mål 
for perioden 2014-2017, mål som skal bygge opp under 
hovedmålet om økt befolkningsvekst. 

KUNNSKAP OM DRIVKREFTER 
FOR BEFOLKNINGSVEKST
Mål: Larvik kommune deltar i et treårig forskingsprosjekt 
«Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Prosjektet er 
initiert av fylkeskommunene Østfold, Buskerud, Telemark 
og Vestfold, i et samarbeid med Telemarksforskning.  
Prosjektets mål er å analysere hvilke drivkrefter som påvirker 
steders utvikling, og hvilket handlingsrom kommuner har 
for å styre sin egen utvikling. Prosjektet omfatter kommuner 
som har ambisjoner om å utvikle seg selv, bli mer attraktive 
for bedrifter, som bosted eller å bli et mer attraktivt sted å 
besøke. 
Kunnskapen som tilføres gjennom forskingsprosjektet skal 
bidra til målrettet satsing for å sikre befolkningsvekst i 
Larvik.
Resultat: Kommunen deltar i forskingsprosjektet, med 
representanter fra arealplanseksjonen og stabsavdelingen. 
Deltakelse består i tilførsel av forskningsbasert kunnskap 
og praksisbasert læring mellom case-kommunene. 
Telemarksforskning tilfører case-kommunene nyttig 
kunnskap ved at disse kommunene blir forskningsobjekter 
i dette prosjektet. Larvik kommune har også deltatt, som 
case-kommune, sammen med Telemarksforskning i et møte 
i regjeringskanselliet i Sverige. Bakgrunnen for dette var 
interesse for forskningsprosjektet fra svenske myndigheter. 
Telemarksforskning la også fram en analyse av Larvik 
i høringsmøtet om Næringsplan for Larvik kommune.  
Forskningsprosjektet har sitt siste år i 2015.

1.01 HOVED-
UTFORDRINGER
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UTVIKLE ATTRAKTIVE BYER 
OG TETTSTEDER
Mål: Arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by og 
Stavern by vil bli gjennomført i 2014. Kommunedelplanene 
skal bidra til avklaring av arealer og mål for utvikling av 
byområdene. Samtidig vil arbeidet med en helhetlig plan 
for Indre havn starte opp i 2014. Disse planene skal samlet 
bidra til en fremtidsrettet utvikling av byområder. Arbeidet 
med rullering av Kommuneplanens arealdel for temaene 
bolig og næring pågår. I denne planen gis tettstedene 
Tjøllingvollen, Kvelde og Helgeroa oppmerksomhet ved at 
utbyggingsgrensene skal fastlegges.
Resultat: Kommunedelplan for Larvik by og 
Kommunedelplan for Stavern by ble overlevert til politisk 
behandling i september. Kommunestyret besluttet i sitt 
møte i desember å legge planene ut til offentlig ettersyn. 
De to kommunedelplanene vil etter framdriftsplanen bli 
godkjent 1. halvår 2015. Planprogram for Indre havn er 
lagt ut til offentlig ettersyn. Det er mottatt en innsigelse 
fra Jernbaneverket, og det ble avviklet møte med 
Jernbaneverket i september for å drøfte tilpasninger for å 
unngå innsigelse. Planprogram blir lagt fram for godkjenning 
i kommunestyret våren 2015.

FREMDRIFT I BOLIGPLANLEGGING
Mål: Kommuneplanens arealdel er under revidering med et 
særlig fokus på bolig og næring. Planen skal etter planlagt 
fremdrift vedtas i 2014/2015. Samtidig ønsker rådmannen å 
igangsette arbeid med planlegging av boligområder som er 
avklart i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. 
I forslag til Strategidokument for 2014-2017 avsettes midler 
til planlegging av Martineåsen fra 2014.
Resultat: Kommuneplanens arealdel er overlevert til 
politisk behandling i september. Kommunestyret besluttet i 
møte i oktober å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. 
Planen forventes godkjent 1. halvår 2015.
Det er ansatt prosjektleder for områdeplan for Martineåsen 
og Tenvik, hvor boligformål er hovedfokus.

AKTIV BOLIGPOLITIKK
Mål: Ny boligplan er planlagt vedtatt i 2014. Denne skal 
avklare behov og sikre helhetlig utvikling av boligbyggingen 
i Larvik.
Det utredes hvordan offensiv bruk av ulike virkemidler kan 
utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Samtidig 
mener rådmannen at det i planperioden bør vurderes 
om kommunen selv skal engasjere seg mer aktivt i 
boligutviklingen gjennom sitt eiendomsforetak LKE.
Resultat: Boligplan ble behandlet politisk i kommune-
styrets møte i september 2014. Kommunestyret besluttet 
da å legge planen ut til offentlig ettersyn. Boligplanen 
er samordnet med de store arealplansakene og 
Næringsplanen. Planen ble godkjent våren 2015.

GOD INFRASTRUKTUR
Mål: Det planlegges i perioden frem til 2020 store statlige 
investeringer knyttet til både vei og jernbane som vil berøre 
Larvik. Ny jernbane gjennom Larvik vil ha betydning både 
for byutvikling og tilgjengelighet til kommunen, samtidig 
som ny E 18 vil sikre større «nærhet» til både Telemark 
og Osloområdet. God infrastruktur er viktig for å sikre 
attraktivitet som bosted, samt bidrar til at Larvik inngår i et 
større arbeidsmarked.
Resultat: Det har vært god framdrift i utbygging av E-18 
både nord for Larvik og gjennom Larvik. Nord for Larvik 
åpnet E-18 før sommeren 2014, mens utbygging gjennom 
Larvik ble startet opp i 2014. 
Framdrift for Intercityprosjektet ( jernbane) følges opp 
gjennom partnerskapene «Plattform Vestfold» og «Plattform 
Larvik». Byanalyse, som skal gi et faktagrunnlag for politisk 
vedtak om hvor en ønsker stasjonen lokalisert i Larvik, er 
utarbeidet og presentert. Byanalysen ble behandlet politisk 
våren 2015
I tillegg blir det i egen kommunestyresak fastlagt en prosess 
for samordnet transportplanlegging, hvor Statens Vegvesen, 
Kystverket, Jernbaneverket, Vestfold fylkeskommune og 
Larvik kommune skal samordne transportløsningene for 
Larvik. Dette arbeidet var forutsatt ferdigstilt i løpet av 2015,
men er noe forsinket og forventes nå ferdigstilt 1 halvår 
2016.

NYE ARBEIDSPLASSER
Mål: Undersøkelser viser at Larvik kommune har liten 
vekst i antall arbeidsplasser, sett i forhold til faktisk 
befolkningsvekst. Tiltak i ny næringsplan, samt videreføring 
av samarbeid med næringslivet om økt bedriftsattraktivitet 
via LINK og FNL er sentralt. Samtidig kan avklaring av 
videre engasjement i reiselivsnæringen for å bidra til økt 
besøksattraktivitet bli viktig for å øke antall arbeidsplasser 
i perioden.
Resultat: Næringsplanen ble behandlet politisk i 
kommunestyrets møte i desember 2014. Kommunestyret 
besluttet da å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planen 
ble godkjent våren 2015.
Det ble etablert en midlertidig løsning for kommunens 
engasjement i reiselivsnæringen for sommersesongen 
2014. Denne ordningen blir videreført fram til framtidig 
organisering er avklart.
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Økt utdanning -
kompetanse
Kommunestyrets ambisjon er at langt flere over 16 år skal 
ha høyere utdanning og økt kompetanse.
Under følger 2014-resultater for vedtatte mål for perioden 
2014-2017, mål som skal bygge opp under hovedmålet om 
økt høyere utdanning og kompetanse. 

VIDEREFØRE PROGRAMMET
 «KVALITET I OPPVEKST»
Mål: kommune baserer sitt fundament for oppvekstarbeidet 
på programmet «Kvalitet i oppvekst». Planen for «Kvalitet 
i skolen» er viktig for å sikre barn i Larvikskolen det 
nødvendige grunnlag for å lykkes når de starter sin 
videregående opplæring og videre utdanning. Videreføring 
og systematisk arbeid med de fire hovedelementer i planen 
for kvalitet i skolen må videreføres i perioden. I forslag til 
Strategidokument er det dessuten lagt inn nye midler til 
grunnskole, med et særlig fokus på tidlig innsats.
Resultat: Planen «Kvalitet i skolen 2014-2016» ble i 
desember 2013 revidert og politisk vedtatt. 

I 2014 har skolene hatt følgende fokus: 

VURDERING FOR LÆRING
6 av kommunens skoler har deltatt i den nasjonale 
satsningen Vurdering for læring (VFL) i regi av 
Utdanningsdirektoratet. I nærmere to år har alle lærere 
fra disse skolene deltatt i satsningen. Målsettingen 
med deltakelsen har vært å videreutvikle lærernes 
vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse 
for vurdering som redskap for læring. I satsningen er det 
lagt vekt på kompetanseheving som har direkte kobling 
mot læring i klasserommet. Ved siden av teorien har de 
praksisnære metodene, tipsene og fortellingene stått i fokus. 
Hele tiden har utgangspunktet vært å utvikle vurdering som 
fremmer elevers læring. De resterende 13 skolene startet sitt 
arbeid med VFL august 2014.

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
Alle ungdomsskolene i kommunen er med i den statlige 
satsningen «Ungdomstrinnet i utvikling». Satsningen har 
tre sentrale virkemidler: skolebasert kompetanseutvikling, 
lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Målet med 
satsningen er å utvikle en mer praktisk, variert og relevant 
undervisning på ungdomstrinnet. I Larvik er fokus 
klasseledelse og regning. Den statlige satsningen varte ut 
2014.

VIDEREUTDANNINGSSTRATEGIEN
Det ble søkt inn 20 lærere på videreutdanning via 
Utdanningsdirektoratets program. 16 lærere fikk 
studieplass, de fleste innenfor naturfag og matematikk. 
Kommunen får statlige midler for å dekke deler av 
vikarutgiftene knyttet til ordningen. 2 av 16 lærere kom inn 
på stipendordningen, de resterende 14 får 40 % permisjon 
med lønn for å studere. I tillegg må kommunen selv betale 
alle utgifter når det gjelder reise, overnatting, bøker og 
utstyr til lærerne som får videreutdanning.

PULS OG RESULTATOPPFØLGING
Kommunen tar nå i bruk PULS som letter arbeidet med 
å systematisere resultatene fra elevundersøkelsene, 
nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamen. Utvikling 
og opplæring i programmet har vært sentral i 2014. Dette 
er et godt verktøy og hjelpemiddel for skolene og skoleeier 
i arbeidet med analyse og oppfølging av kvalitetsarbeidet 
på skolene.

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE
Kommunen har i 2014 fulgt opp arbeidet med et lokalt 
veiledningsprogram for nyutdannede lærere. Dette vil 
trygge og forberede lærere på klasseledelse, undervisning, 
veiledning og foreldresamarbeid. To rektorer og to lærere 
har sammen med RE-leder utarbeidet programmet. 

TIDLIG INNSATS
Midlene som skole fikk (4,5 mill kr) er fordelt til alle skoler 
med barnetrinn forholdsvis etter elevtall. 
De skal spesielt brukes mot 1. og 2.klasse og til lesing 
og regning, samt til økt tilpasset opplæring. Det vil si at 
kommunen styrket lærertettheten på de trinnene og i de 
fagene/ferdighetene.
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UTREDE SENTER FOR HØYERE
UTDANNING OG KOMPETANSE
Mål: For å bidra til å nå hovedmålet om at «Langt flere av 
innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig 
kompetanse» vil rådmannen foreslå at det settes i gang 
et utredningsarbeid i 2014 for å vurdere nye og innovative 
måter å etablere et senter for høyere utdanning og 
kompetanse, herunder etter- og videreutdanning, i Larvik 
kommune. 
Utredningen vil ta utgangspunkt i vedtatte strategier for 
partnerskap i kommuneplanens samfunnsdel. En tenker seg 
utredningsarbeidet og videre satsning fram mot en eventuell 
etablering av et senter, prosjektorganisert i Larvik kommune. 
Det fremmes en sak parallelt med Strategidokumentet der 
det vil bli nærmere drøftet hvilke tema som bør utredes, 
identifisere mulige samarbeidspartnere og hvordan en 
tenker seg arbeidet organisert.
Resultat: Det ble opprettet en styringsgruppe som 
ble gitt et mandat fra kommunestyret i egen k-sak. 
Forprosjektrapport ble lagt fram for kommunestyret til 
behandling høsten 2014. Videre prosess ble fastlagt i denne 
k-saken, og avklaring om eetablering av Campus Larvik ble 
avklart i mars 2015

TILGANG TIL HØYERE UTDANNING
Mål: Rådmannen vil arbeide for at Larvik skal få en ideell 
infrastruktur til høgskolene i henholdsvis Vestfold og 
Telemark. Med IC til Porsgrunn og Bakkenteigen, samt ferdig 
utbygging av E18 vil innbyggerne på en effektiv måte kunne 
forflytte seg til to høgskoler innen svært kort tid. Utviklingen 
tilsier at det er naturlig å knytte sterkere bånd til Høgskolen 
i Telemark, mens båndene til Høgskolen i Vestfold allerede 
er sterke.
I tillegg vil rådmannen legge vekt på å bygge opp under 
utviklingen ved Politihøgskolen i Stavern, for å sikre at 
denne har optimale utviklingsvilkår. 
Resultat: Utbygging av jernbanestrekningen Porsgrunn-
Larvik er under arbeid. Dette prosjektet vil redusere reisetid 
med tog mellom Larvik og Porsgrunn vesentlig. Utbygging 
av motorvei vil på samme måte redusere reisetid med buss 
og bil. Det er så langt ikke etablert noen sterkere bånd til 
Høgskolen i Telemark, mens det er knyttet tettere bånd med 
Porsgrunn kommune. Fusjon mellom Høgskolen Buskerud/
Vestfold og Høgskolen Telemark ble i 2014 igjen satt på 
dagsorden.
Det ble etablert et prosjekt om videreutvikling «Justis 
og beredskap» som følger opp tilrettelegging for videre 
utvikling i Stavern. Tilrettelegge for Politihøgskolen inngår 
i dette arbeidet. I dette prosjektet har også Larvik spilt 
inn et lokaliseringsalternativ til et nytt politidistrikt som 
konsekvens av en nå vedtallt politireform som endrer 
inndeling av antall politidistrikter. Det arbeides videre med 
denne lokaliseringssaken i 2015.

VIDEREUTVIKLE OG TILRETTELEGGE
FOR KOMPETANSEKREVENDE
NÆRING
Mål: I næringsplanen bør det etter rådmannens vurdering 
aktivt støttes opp om hovedmålet om høyere utdanning, ved 
et fokus på et sterkere innslag av et kompetansekrevende 
næringsliv i kommunen. 
I en slik sammenheng kan det være strategisk i større grad 
å søke samarbeid nordover – mot Kongsberg, og ikke bare 
vest- og østover. Denne strategien kan igjen blant annet 
kobles til mål for videreutvikling av Larvik havn, hvor en 
allerede ser at dette er mulig og bidrar til vekst.
Resultat: Det ble i regi av Link etablert et nettverk for 
bedrifter som er relevant under «hatten» offshore/olje.
Det er også etablert tettere kontakt med nærings-
bedrifter i Kongsberg, dette også i hovedsak i regi av 
Link. Kommunestyret har i egen sak vedtatt å delta i et et 
næringsprosjekt i Vestfold «verdiskapingsinitiativet», 
og dette prosjektet retter seg mot styrking av kompetanse-
krevende næring, da det skal rette seg mot styrket 
næringsutvikling innen offshore/olje i et Vestfold-perspektiv.
Administrativt prioriterte Link, Larvik næringsforening og 
Larvik kommune i større grad enn tidligere felles samtaler 
med relevante større næringsaktører.
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I tillegg til de to hovedmålene trekker 
vedtatt samfunnsdel for 2012-2020 opp 
langsiktige mål innen fire målområder. 
Det er vedtatt hvilke delmål det 
skal fokuseres på for hvert av de fire 
målområdene i perioden 2014.2017. Her 
rapporteres på 2014-resultatene for de 
ulike vedtatte delmålene

Engasjement
og alles deltakelse
OPPFØLGENDE STRATEGIER 
I STRATEGIDOKUMENTET 2014-2017
Mål: Det etableres arenaer for dialog og engasjement 
i form av etablering av fire verksteder som fastsatt i 
Kommuneplanens samfunnsdel.
Resultat: Det er gjennomført svært mange åpne møter 
i 2014 knyttet til prioriterte tema i Kommuneplanens 
Samfunnsdel (boligbygging, næringsutvikling og 
kompetanseutvikling). Interessen og oppmøtet har vært 
imponerende.», Verkstedet «Ung i Larvik» ble gjennomført 
2. halvår 2014. 
Rådmannen startet forarbeidet med etablering av en «by-
lab».

Mål: I arbeidet med å fastlegge en regional strategi utredes 
hvilke allianser og partnerskap som bør etableres for å 
utnytte Larviks strategisk beliggenhet særlig innenfor 
temaene næring, utdanning og infrastruktur. 
Resultat: Dette arbeidet er delvis utført løpende både 
politisk og administrativt, men det ble ikke tatt opp til 
politisk behandling en helhetlig prioritering av nettverk som 
kan styrke kommunens regionale posisjon. Kommunen 
har deltatt i all relevant regional planlegging, og var 
godt representert i ulike fora for planlegging av nasjonal 
infrastruktur som berører Larvik.

Mål: Larviks interesser følges opp i regionale og nasjonale 
prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og 
bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i 
regionale samordningsprosesser.
Resultat: Larvik kommune har vært godt representert både 
politisk og administrativt i alle relevante store regionale 
prosesser. 

1.02 FIRE 
MÅLOMRÅDER
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Mål: Videreutvikle det målrettede partnerskapet og 
dialogen med frivillige lag og foreninger, og sikre 
økonomiske rammevilkår for frivillig arbeid. 
Resultat: Kulturenheten har hatt jevnlig møter med lag 
og foreninger samt Larvik Idrettsråd og Larvik kulturråd. 
Dialogen anses for å ha vært god, og foreningenes behov 
har kommet tydelig fram i dialogene. Etter søknader 
tildeles kommunale midler ut fra kommunestyrets fastsatte 
økonomiske rammer.

Mål: Videreføre forpliktende målrettede partnerskap med 
lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i Larviks 
by-, bolig- og næringsutvikling.
Resultat: Dette er fulgt opp via Forum for næringsarbeid 
(Fnl), hvor det ble etablert partssammensatte 
arbeidsgrupper for valgte tema. Videre ble det som resultat 
av Fjordbykonferansen etablert en samarbeidsavtale 
mellom Larvik kommune og Larvik næringsforening, denne 
ble fornyet i 2014. 
Larvik kommune og Larvik næringsforening har også 
samarbeidet med Larvik by om utvikling av Larvik sentrum, 
i dette blant annet etablering av en gårdeierforening for 
sentrum.
Kommunen har også tatt en utviklerrolle/koordineringsrolle 
i planlegging av Martineåsen, et stort boligområde med 
mange grunneiere. 

Mål: Etablere målrettede partnerskap med andre 
kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i 
arbeidet med innovasjon i tjenesteutviklingen. Spesielt gis 
dette fokus i helse- og omsorgstjenestene.
Resultat: Larvik kommune er med i nasjonalt nettverk for 
utvikling og implementering av velferdsteknologi, dette 
prosjektet følges med forskning fra Sintef. 
Larvik samarbeider med lokalt næringsliv om utvikling og 
nyvinning innen velferdsteknologi. Kommunen er også inne 
i EU-prosjektet «Viten til vekst» sammen med andre norske, 
danske og svenske partnere. Søknad om hovedprosjekt 
ble levert tidlig i 2015.

Natur-, miljø- og
kulturarven er mitt
og ditt ansvar
OPPFØLGENDE STRATEGIER I 
STRATEGIDOKUMENTET 2014-2017
Mål: Det gjennomføres planprosesser hvor det sikres 
medvirkning fra ulike deler av kommunen. Det er sentralt 
å bevare og utvikle tettstedenes egenart på innbyggernes 
egne premisser, samtidig som unike bevaringsverdige 
områder ivaretas.
Resultat: Det er i arbeidet med kommuneplanens arealdel 
avviklet åpne møter i de tettstedene som er valgt ut som 
vekstområder av kommunestyret. Både folkevalgte og 
fagpersoner har deltatt i disse møtene. Det er også avviklet 
flere møter med berørte i arbeidet med kommunedelplan 
for camping.

Mål: Gjennom gjennomføring av programmet «Enøk i 
kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert 
energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig 
perspektiv. 
Resultat: Det er implementert et styrings- og 
rapporteringssystem for energibruk i kommunale bygg. 
Dette verktøyet skal bidra til målretta innsats for å redusere 
kommunens samlede energibruk. 

Mål:”Miljøinformasjonsprogrammet” drives slik dette er 
vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre 
programmet – morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på 
miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape 
atferdsendringer.
Resultat: Folkevalgte ble informert om dette i flere komiteer 
i junimøtet. Det er etablert en miljøportal på kommunens 
nettside. Programmet ble lansert 5. juni på Hvarnes skole.

Mål: Det settes fokus på Larviks historie og markering av 
milepæler som kan bidra til kunnskap og feiring. Målet er å 
skape stolthet og identitet gjennom kunnskap om Larviks 
historie, personer og steder.
Resultat: I 2014 var det en betydelig satsing og markering 
av Grunnlovens 200 års jubileum. Det ble fremmet egen sak 
om Æresborgerne og hvordan utvikle kunnskap omkring 
deres virke og personer i kommunen. Det ble gjennomført 
en storstilt markering av Heyerdahls 100-års-jubileum. 
Jubileet for Nesjarslaget er under planlegging. Dialogen med 
Vestfoldmuseene var meget bra i alle disse markeringene.
Rådmannen fremmet i sak om regulering av Mesterfjellet/
Herregården forslag om å utvikle en helhetlig historisk 
formidling av området Herregården-Tollerodden, begrunnet 
som et byutviklingspreg som kombinerer urbanisering og 
historisk identitet.

Mål: For å sikre friluftsaktiviteter og folkehelse, prioriteres 
støtte til anlegg for å fremme fysisk aktivitet.
Resultat: Det ble i 2014 utbetalt kr 9 600 000 i tilskudd 



21

PRO
FIL O

G PRIO
RITERIN

GER

(støtte) til lag og foreninger. 2,5 millioner av dette var 
øremerket til drift av anlegg. Kommunestyret fattet vedtak 
om en ekstrabevilgning på 5 millioner som gikk til lag og 
foreninger som hadde søkt om kommunal medfinansiering 
i forbindelse med Strategidokumentet i desember 2013. 
I tillegg er det i økonomiperioden avsatt årlige 2 millioner 
årlig til dette formålet. 
Tilskuddene blir fordelt i henhold til gjeldende retningslinjer 
og disponible rammer i samråd med idrettsrådet.

Et like verdig liv for alle
OPPFØLGENDE STRATEGIER I 
STRATEGIDOKUMENTET 2014-2017
Mål: Fastsette og implementere plan for «Fremtidens helse- 
og omsorgstjenester».
Resultat: Plan ble vedtatt av kommunestyret i juni. 
• Hverdagsrehabilitering er godt i gang i en avdeling, 

videreføres til flere avdelinger.
• Innsatsteam er utvidet og jobber nå målrettet mot 

korttidspasienter, trening og tilrettelegging i avdeling 
og med overgangen mellom institusjon og hjem, dette 
for å trygge brukeren til å mestre hverdagen. Erfaring så 
langt viser at brukere som får denne innsatsen, klarer 
seg med mindre tjenester, og er mer selvhjulpen enn 
tidligere.

• Velferdsteknologi: Lokaliseringsteknologi (GPS) prøves 
nå ut i både institusjon og hos hjemmeboende. Larvik 
kommune er med denne utprøvingen med i Nasjonalt 
nettverk, etablert via KS og Helsedirektoratet. Dette 
nettverket blir fulgt av forskning via Sintef, og gir 
kommunen mye læring og erfaringer fra andre 
kommuner. Tiltakene i planen for velferdsteknologi er 
fulgt opp og det arbeides løpende med implementering 
og nye tiltak.

• Bærbart oppslags- og dokumentasjonsutstyr er 
innført i avdelinger som driver ambulant virksomhet i 
hjemmene.

• «Tjenesteapp» utviklet i OMFU der brukerne selv 
bestiller tidspunkt for tjenester.      

Mål: Videreføre satsingen på programmet «Kvalitet i 
oppvekst» i hele perioden.
Resultat: Programmet ble gjennomført i tråd med de 
planer og forutsetninger som er vedtatt. Se nærmere under 
rapportering kap 1.01.2. 

Mål: Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» for å 
sikre et forsvarlig botilbud for alle innbyggere. 
Resultat: Programmet vil avsluttes ved utgangen av 2015, 
innen den tid skal forbedringsarbeidet som er utført være 
implementert i ordinær drift. Rådmannens vurdering er at 
programmet har bidratt til en svært positiv utvikling i et 
helhetlig boligsosialt arbeid, og resultatene i Larvik er også 
blitt lagt merke til både nasjonalt og i andre by-kommuner. 
Kommunen har søkt Husbanken om tilskudd til å forlenge 
ordningen med en koordinator for boligpolitikken plassert 

hos rådmannen. Søknad er fremmet som resultat av 
årlig dialogmøte med Husbanken om det boligsosiale 
programmet, ut fra at Larvik etter Husbankens vurdering har 
lykkes spesielt godt med å sette de ulike virkemidlene i en 
helhetlig sammenheng.

Mål: Videreføre satsingen på ungdom som faller utenfor det 
ordinære utdanningsløpet, bolig-, og arbeidsmarkedet.  
Resultat: Dette arbeidet ivaretas i hovedsak av 
ungdomsteamet i NAV, men det legges vekt på å sikre at 
ulike oppgaver sees i sammenheng inn mot denne gruppen, 
uavhengig av hvor ansvaret er organisert.
I partnerskapsmøtet mellom NAV Vestfold og Larvik 
kommune ble også ungdom fastlagt som ett av 
fokusområdene for året 2015.

Mål: Vedta å implementere program «Barnefattigdom og 
levekår».
Resultat: Kommunestyresak 024/14 ble lagt frem med 
handlingsplan våren 2014. Administrasjonen la frem i 
junimøtet konkretisering av tiltaksplanen med tydeliggjøring 
av målsettinger, gjennomføring og ansvar. 

Mål: Utrede samhandling med eksterne om etablering av et 
lokalt medisinsk senter i Larvik.
Resultat: Det vises til egen k-sak om oppfølging av dette. 
Den ble behandlet i kommunestyrets møte i juni.

Vekst og verdiskaping 
som forutsetning for god 
velferd
OPPFØLGENDE STRATEGIER I
STRATEGIDOKUMENTET 2014-2017
Mål: Det utredes hvordan offensiv bruk av ulike virkemidler 
kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. 
Resultat: Dette følges opp i boligplanen, som ble lagt fram 
til politisk behandling i september 2014. Planen ble vedtatt 
i mars 2015.

Mål: Ved avklaring av regional strategi kan en arbeide 
målrettet for å sikre Larviks interesser og strategiske fortrinn.
Resultat: En regional strategi er ikke avklart i en k-sak i 
2014. Imidlertid er kommunen godt representert i regionale 
prosesser både politisk og administrativt. Det er også 
etablert god kontakt til Porsgrunn blant annet med felles 
møte for formannskapene og flere møter på ordførers-/
rådmannsnivå.

Det etableres tettere kontakt med Kongsberg i 
næringsarbeidet i første del av 2015.

Mål: Plan for Indre Havn igangsettes for å styrke 
byfunksjonene mot fjorden og samtidig sikre at området blir 
tilgjengelig for alle og med aktiviteter året rundt.
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Resultat: Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn. 
Det er varslet innsigelse til planarbeidet, og det pågikk en 
prosess for å få avklart dette. En forventer at planprogrammet 
blir lagt fram for kommunestyret til godkjenning våren 2015.

Mål: Det holdes et spesielt fokus på temaet transport i 
perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige 
løsninger for transportsystemet i Larvik. Det utvikles en 
strategi som sikrer Larviks interesser i nasjonal og regional 
fordelingspolitikk vedrørende jernbane, kollektivtilbud, 
stamveier, havneformål og fylkesveier, inkl. gang- og 
sykkelveier.
Resultat:
Kommunestyret har behandlet prosess og finansiering av 
«mulighetsstudie for helhetlig transportsystem i Larvik» 
i 2014 møte i juni. Statens vegvesen, jernbaneverket, 
Kystverket, Vestfold fylkeskommune, Larvik havn/
Larvik kommune deltar, med Statens vegvesen som 
prosjektansvarlig. 
Larviks interesser i Nasjonal Transportplan ivareras 
gjennom representasjon i Plattform Vestfold.

Mål: Arbeide aktivt i samarbeid med blant annet næringsliv 
og presse for å styrke Larviks omdømme blant egne 
innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. 
Resultat:
Prosessen med utarbeiding av en kommunikasjonsplattform 
ble vedtatt i 2014, og arbeidet pågikk med formannskapet 
som styringsgruppe. Dette skal gi grunnlag for et formalisert 
samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører 
om et nytt «omdømmeprosjekt», hvor en helhetlig 
markedsføring/kommunikasjon for å styrke Larviks 
omdømme er målet.
Omdømmearbeidet er også tatt inn i Næringsplan 2015-
2020, som ble vedtatt i mars 2015.
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Kommuneplanens Samfunnsdel 2012-
2020 opererer med ni effektmål som i sum 
skal vise om utviklingen går i den retning 
som er satt i målene. Kommunestyret har 
i Strategidokumentet 2014-2017 fastlagt 
effektmål for utgangen av perioden 2014-
2017. Her rapporteres effekt ved utgangen 
av 2014. 

BEFOLKNINGSVEKST
Årlig befolkningsvekst har økt til 1,5 % i 2017.
Resultat:
Befolkningsvekst 2014; 0,57 %
Befolkningsvekst i andre bykommuner; Skien 0,57 %, 
Porsgrunn 0,67 %, Sandefjord 0,68 % og Tønsberg 0,87 %

Befolkningsvekst  i Larvik  de siste år; 2012 = 0,43 %, 2013 = 
0,29 %, 2014 = 0,57 %.

Larvik har et fødselsunderskudd på 26 og en netto 
innflytting på 277 = befolkningsvekst 248 personer
Skien har et fødselsoverskudd på 109 og en netto 
innflytting på 191 = befolkningsvekst 306 personer
Porsgrunn har et fødselsoverskudd på 11 og en netto 
innflytting på 229 = befolkningsvekst 239 personer
Sandefjord har et fødselsunderskudd på 2 og en netto 
innflytting på 308 = befolkningsvekst 305 personer
Tønsberg har et fødselsoverskudd på 26 og en netto 
innflytting på 340 = befolkningsvekst 370 personer

OMDØMMET
Omdømmeundersøkelser viser at Larvik fortsatt har et 
omdømme på nivå med de beste bykommunene på 
Østlandet i 2017.
Resultat:
Foreligger ikke undersøkelser lenger som kan gi svar på 
omdømmet til Larvik opp mot andre bykommuner på 
Østlandet.

ARBEIDSPLASSDEKNING
Netto utpendling til arbeid er redusert fra om lag 2500 til om 
lag 2300 personer i 2017.
Resultat: Foreligger tall bare for 2013;
Sysselsette 20 825 personer
Ut av Larvik:
Sysselsatt i Larvik 14 142
Til Sandefjord 2 309
Til Oslo 869
Til Tønsberg 788
Til Porsgrunn 453
Til Skien 300

Pendler inn til Larvik:
Fra Sandefjord 1 360
Fra Porsgrunn 259
Fra Skien 237
Fra Tønsberg 208
Fra Lardal 175
Fra Oslo 135

1.03 EFFEKTMÅL
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Sett opp mot  tallene for neste effektmål, antall 
arbeidsplasser i Larvik, betyr dette en underdekning på 
3000 arbeidsplasser i Larvik dersom målet hadde vært 
balanse mellom ut- og innpendling.

Neste statistikk blir publisert 15. juli 2015.

ARBEIDSPLASSER
Arbeidsplasser - Gjennomsnittlig tilvekst på netto 200 
arbeidsplasser hvert år i perioden.
Resultat: Arbeidsplasser per 4. kvartal 2013

Antall arbeidsplasser 2012: 17.896
Antall arbeidsplasser 2013: 17.825

Resultatet betyr en nedgang i antall arbeidsplasser fra 2012 
til 2013 på 71.

Neste statistikk blir publisert 15. juli 2015.

GJENNOMFØRINGSGRAD
VIDEREGÅENDE SKOLE
Mål: Frafall fra Thor Heyerdahl videregående skole er blant 
de skolene i Vestfold med lavest frafall i 2017.
Resultat: 

BOLIGBYGGING ANTALL BOENHETER
Larvik er blant de 5 bykommunene i Vestfold, Telemark 
og Østfold med høyest takt i boligbyggingen i 2017, målt i 
antall nye boenheter pr år pr innbygger. 
Resultat: Tabellen under viser at fullførte boligbygg i 
perioden 2012-2014 i Larvik pr innbygger er lavere enn for 
de andre bykommunene som inngår i tabellen.
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SAMLET ENERGIFORBRUK I LARVIK
Mål: Samlet forbruk for alle energibærere holdes på samme 
nivå i 2017 som for 2009, 1 449,4 GWh. 
Resultat: Forbruk 2013; 53 225 475 kWh
Forbruk 2014; 39 469 432 kWh

ANTALL MEDLEMMER/AKTIVE
I IDRETTSFORENINGER I 
IDRETTSFORBUNDET
Mål: I 2017 er andelen personer under 20 år som er 
aktive i idrettsforeningene økt til 65 % av totalantallet i 
aldersgruppen.
Resultat: Målt ut i fra oversikt fra de foreninger som 
søker om tilskudd fra kommunen og som er basert på 
medlemsregistrering i Norges idrettsforbund pr. 31.12.2014 
er antallet under 20 år 44 %. 
Dette er samme tall som for 2012 og 2013.. 

PROSENT SKATTEINNTEKT I 
FORHOLDT TIL NASJONALT 
GJENNOMSNITT
Mål: Skatteinntekten har økt sett opp mot andre 
kommuner slik at den i 2017 utgjør 92 % av 
landsgjennomsnittet.
Resultat: Larviks skatteinntekter utgjorde i 2014 84 % 
av landsgjennomsnittet. For Tønsberg og Sandefjords 
vedkommende ble resultatene henholdsvis 95 % og 90 %.



26

PR
O

FI
L 

O
G 

PR
IO

RI
TE

RI
N

GE
R

Oppsummert er det tre perspektiver i 
Strategidokument for 2014-2017.
Her rapporteres 2014-resultatene for 
disse perspektivene.

 

Nøktern drift for å ivareta
bærekraftig og robust 
økonomi
HOVEDELEMENTENE I DETTE 
PERSPEKTIVET ER
Mål: Sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere 
vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift. Det 
er avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske 
rammer.
Realistisk inntektsbudsjettering.
Justert driftsbudsjett i henhold til behov.
Utfasing av avkastning av Primæroppgavefondet fra drift 
innen 2017.
Oppbygging av netto driftsresultat.
Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås.
Resultat: Rådmannens vurdering er at det var god 
økonomistyring i organisasjonen, noe som er spesielt 
krevende i en kommune med mindre ressurser til disposisjon 
enn i de fleste kommuner en kan sammenligne seg med. 
Likevel er det utviklingstrekk og usikkerhetselementer som 
må overvåkes , og det er derfor svært viktig å bygge opp en 
robust økonomiplan gjennom å forhindre at enkeltsaker 
øker driftsutgiftene uten av dette er vurdert i en strategisk 
helhet.

Sikre vekst gjennom 
planer og utvikling av
hovedområder
HOVEDELEMENTENE I DETTE 
PERSPEKTIVET ER
Mål: Planer for boligbygging, byområder, areal- og 
næringsutvikling. 
Videreutvikle målrettet og forpliktende partnerskap med 
næringsliv, frivillige og andre samfunnsaktører.
Følge aktivt opp kommunens interesser med hensyn til 
jernbane- og veiutbygging.
Aktiv deltakelse i regionale nettverk og prosesser.
Resultat: Rådmannens vurdering er at det ut fra 
de rammevilkår som er stilt til disposisjon har vært 
tilfredsstillende framdrift i de store planer og prosesser som 
var prioritert av kommunestyret. En opplever også at det 

1.04 STYRING OG
UTVIKLING
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var god samordning mellom folkevalgte, administrasjon og 
eksterne parter i planarbeidet. Larvik har deltatt i  regionale 
prosesser med engasjement. Det er viktig for å oppnå 
resultater at ressurser blir allokert til prioriterte prosesser, 
og at ikke hverdagen i for stor grad blir preget av enkeltsaker 
som ligger utenfor hovedmålområdene.

 
Omstilling og utvikling av 
tjenester og organisasjon
HOVEDELEMENTENE I DETTE 
PERSPEKTIVET VAR
Mål: Omstilling og dreining av fremtidens helse- og 
omsorgtjenester, inkludert bruk av velferdsteknologi og 
samarbeid med sykehuset om samhandling og mulig 
etablering av et lokalt medisinsk senter.
Videreføre programmet « Kvalitet i oppvekst», samt fokus på 
utvikling og omstilling i barnehageområdet. Bygge skoler og 
barnehager etter planen.
Særlig fokus på boligsituasjonen for vanskeligstilte.
Videreutvikle ledere og ansatte, bruk av effektive 
informasjons- og styringsverktøy.
Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse 
i utviklingsarbeid internt og eksternt og på tvers av 
fagområder.
Bruk av LEAN som metode for effektivisering og stadig 
forbedring.
Systematisk ekstern gjennomgang av ulike definerte 
tjenesteområder.
Avklare videre politisk og administrativ organisering og 
implementere denne.
Etablere gode arenaer for samhandling folkevalgte-
administrasjon.

Resultat: Rådmannens vurdering er at de fleste 
punkter var i god framdrift, hvor omstilling av helse- og 
omsorgstjenestene og videreføring av «kvalitet i oppvekst» 
er strategisk viktige prosesser på lang sikt.
Det boligsosiale arbeidet gir nå gode resultater for de med 
en vanskelig bosituasjonen.
Det er god utvikling i det interne effektiviseringsarbeidet ved 
bruk av teknologi og systemutvikling. 
Endring i politisk og administrativ organisering er avklart, 
men politisk organisering skal ikke trå i kraft før etter valget i 
2015. Dette må følges opp med nytt reglement for folkevalgte 
og justert delegasjonsreglement fra kommunestyret til 
rådmannen.
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1.05 PLANSTRATEGI
2014-2017
Planprosesser er en av strategiene 
som kan benyttes i arbeidet med og nå 
valgte mål. For flere av målene fastlagt 
i Kommuneplanens Samfunnsdel 
forutsettes det en planprosess for at disse 
skal kunne realiseres. Utarbeiding av et 
beslutningsgrunnlag inngår oftest i disse 
planprosessene. 
Planstrategien omhandler en oversikt over 
hvilke planer og utredningen en styrer 
etter, hvilke planarbeid som pågår, og 
deretter hvilke planer en bør prioritere de 
nærmeste fire årene.
Her rapporteres det på 2014-resultatet i 
gjennomføring av vedtatt planstrategi for 
perioden 2014-2017.

Plangrunnlag
OVERSIKT OVER DE PLANER SOM 
GJELDER OG LIGGER TIL GRUNN FOR 
DAGLIG DRIFT OG PRIORITERINGER 
I UTVIKLING AV SAMFUNN OG 
TJENESTER. 

PLANGRUNNLAGET BLE 
REVIDERT VED FRAMLEGG AV 
STRATEGIDOKUMENTET 2015-2018, 
OG ER RETTET OPP I SAMSVAR MED 
DETTE UNDER.

PLANER ETTER PLAN- OG
BYGNINGSLOVEN (OMHANDLER IKKE 
REGULERINGSPLANER)
• Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020, K-sak 

069/13, 22.05.2013.
• Kommuneplanens arealdel 2010-2022, K-sak 078/10, 

17.10.2010.
• Kommunedelplan for Larvik by 2006-2018, K-sak 

097/06, 14.06.2006.
• Kommunedelplan for Stavern 2006-2018, K-sak 

096/06, 14.06.2006.
• Kommunedelplan Stavern - Rullering av 

handlingsprogrammet, K-sak 166/11, 07.12.2011.
• Kommunedelplan for strekningen E18 Bommestad – 

Sky
• Kommunedelplan ny E18 strekningen Sky - Telemark 

grense, K-sak 007/06, 15.02.2006.
• Kommunedelplan for strekningen E18 Langåker - 

Bommestad. 
• Kommunedelplan for Rv 303 ny tunnel gjennom 

Torstrand.
• Kommunedelplan for transport (Transportplanen).
• Kommunedelplan for jernbanen på strekningen 

Farriseidet - Telemark grense.
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv 2013-2016, k-sak 161/12, 24.10.2012.
• Rullering av handlingsprogram 2014, K-sak 137/13, 

23.10.2013.
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• Kommunedelplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern, 
K-sak 125/11, 19.10.2011.

• Kommunedelplan for steinressurser 2013-2025, K-sak 
050/12, 18.04.2012.

TEMAPLANER
• Plan for framtidens helse- og omsorgstjenester. K-sak 

078/14, 18.06.14.
• Klima- og energiplan 2014-2022. K-sak 139/13, 

23.10.2013 
• Næringsplan for Larvik 2010-2020, 

handlingsprogram2010. K-sak 044/09, 25.11.2009.
 

HANDLINGSPROGRAM 2012. 
K-sak 165/11, 07.12.2011.
• Plan for framtidig skolestruktur. K-sak 076/13, 

19.06.2013.
• Boligsosial handlingsplan, 2009-2013. K-sak 138/08, 

29.10.2008.
• Plan for styrket integrering av innvandrerbefolkningen 

2013-2016. K-sak 060/13, 22.05.2013.
• Tiltaksplan for styrket integrering av 

innvandrerbefolkningen 2013-2016. K-sak 06/13, 
22.05.2013

• Plan. Vold i nære relasjoner i barnefamilier. K-sak 
167/11, 07.12.2011.

• Plan for høyskoleutvikling i Larvik. K-sak 167/11, 
07.12.2011.

• Forvaltningsplan for Rakke. K-sak 065/10, 17.06.2010.
• Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2012-

2015. K-sak 041/12, 14.03.20212.
• Vedlikeholdsplan for kirker og kulturbygg. 
• Plan for smittevern.
• Plan for psykisk helsearbeid for voksne, 2010-2012. 

K-sak 155/10.
• KOU 2005/7: Barn og unge med tunge byrder. K-sak 

181/05.
• KOU 2010/1: Folkehelsearbeidet. K-sak 101/10, 

08.09.2010.
• KOU 2013: Vann og avløp. K-sak 088/13, 19.06.2013.
• KOU 2013: Vei og trafikk. K-sak 089/13, 19.06.2013.
• KOU Avfall 2014-2017. K-sak 135/13, 23.10.2013.
• KOU Trafikksikkerhet 2014-2017. K-sak 134/13, 

23.10.2013.
• KOU Handelsanalyse Larvik.
• Program mot levekårforskjeller og barnefattigdom. 

Nye planer i perioden 
2014-2017:
Kommunestyret har vedtatt følgende prioritering av 
planarbeid for perioden 2014-2017. Her rapporteres på 
status i dette planarbeid ved utgangen av 2014.

PRIORITERTE PLANER ETTER 
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:
Mål: 
Fullføre planer under arbeid
• Kommuneplanens arealdel (Startet opp 2013).
• Kommunedelplan for Larvik by (Startet opp 2013).
• Kommunedelplan for Stavern by (Startet opp 2013).
• Kommunedelplan for camping (Startet opp 2013).
• Kommunal områdeplan Faret/Nordby (Startet opp 

2013).
• Kommunal områdeplan Indre Havn (Startet opp 2013).
• Kommunal områdeplan Danebu (Startet opp 2013).
• Kommunal områdeplanlegging Herregården/

Torstrand/Mesterfjellet (Startet opp 2012).
Resultat: Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan 
for Larvik by og Kommunedelplan for Stavern; til 
politisk behandling i september 2014. Sluttbehandling i 
Kommunestyret i våren 2015.

Kommunedelplan for camping ble behandlet i 
kommunestyrets møte i mai. 
Sluttbehandling i Kommunestyret i februar 2015. 

Områdeplan for Faret/Nordby. Planarbeidet er noe 
forsinket. Kommer til politisk 1. gangs behandling 1. kvartal 
2015.

Kommunal områderådeplan for Indre Havn. 
Planprogrammet har vært på høring. Jernbaneverket 
meldte om nasjonal interesse (nasjonal infrastruktur)/
varsel om innsigelse. Innsigelsen er avklart og 
planprogrammet kommer til godkjenning i kommunestyret 
våren 2015.

Kommunal områdeplan Danebu. Planarbeidet pågår i 
regi av IKEA og planforslaget forventes fremmet til politisk 
behandling våren 2015. 

Kommunal områdeplanlegging Herregården/Torstrand/
Mesterfjellet.  Ble fremmet til politisk behandling i oktober. 
Saken ble stoppet ved behandling i Formannskapet 
i påvente av ytterligere opplysninger fra rådmannen. 
Planforslaget forventes behandlet politisk våren 2015.

Mål: Kommunedelplan - jernbane Larvik by (eventuelt 
samordnet inn i KDP Larvik / regional plan)
Resultat: Det skal utarbeides to mulighetsanalyser, 
og disse skal være samordnet. Den ene omhandler et 
helhetlig transportsystem, og er et samarbeid mellom 
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Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Vestfold 
fylkeskommune og Larvik kommune. Den andre omhandler 
jernbaneløsning og er i regi av Jernbaneverket. Disse 
analysene blir gjennomført i 2015.

Mål: Kommunal områdeplan Martineåsen (2014)
Resultat: Det er ansatt prosjektleder for å ivareta dette 
planarbeidet. Arbeidet pågår.

Mål: Kommunal områdeplan Tenvik
Resultat: Det er ansatt prosjektleder for å ivareta dette 
planarbeidet. Arbeidet pågår.

Mål: Kommunal områderegulering Kaupang (2014)
Resultat: Oppstartsmøte ble avviklet i september 2014. 
Planen forventes ferdig i løpet av sommeren 2015.

Mål: Statlig planprosess; Konseptvalgutredning – helhetlig 
transportsystem for Larvik by.
Resultat:  Det ble avklart at det ikke er aktuelt med 
statlig KVU for Larvik. Det ble i egen k-sak fastlagt 
prosess og finansiering for utarbeiding av en helhetlig 
mulighetsanalyse for transport i Larvik. Dette 
utredningsarbeidet skal ferdigstilles i 2015.

PRIORITERTE TEMAPLANER
Mål: 
Fullføre planer under arbeid
• Boligplan (Startet opp 2013).
• Næringsplan (Startet opp 2013).
• Plan for helse- og omsorgstjenestene (Startet opp 

2013).
• Barnehageplan – rullering (Startet opp 2013).
Resultat: Boligplan ble behandlet politisk i 
kommunestyrets møte i september 2014. 
Ble vedtatt i mars 2015.

Næringsplan ble behandlet politisk i kommunestyrets 
møte i september 2014. 
Ble vedtatt i mars 2015.

Plan for helse og omsorgstjenesten ble vedtatt juni 2014.

Barnehageplanen legges frem til politisk behandling i løpet 
av 1 halvår 2015.

Mål: Plan for helhetlig oppvekst. (Erstatter alle gjeldende 
planer innen fagområdet.)
Resultat: En helhetlig plan for Oppvekst ble satt i gang 
etter at omorganiseringen til virksomhetsområder var 
ferdig. Den vil være med å sikre en helhetlig innsats for 
barn og unge og en samordning av tjenestene til barn og 
unge, både innenfor tjenesteområdet Kultur og oppvekst, 
men også mot tjenesteområdet Helse og omsorg. Den 
vil kreve tett oppfølging fra alle parter som arbeider med 
barn og unge og den vil bl.a. ha fokus på tidlig innsats, 
foreldremedvirkning og foreldre samarbeid, språkutvikling 

og adferdsforståelse.
Planen forventes lagt fram til politisk behandling i 2015.

Mål: Kulturplan. (Erstatter alle gjeldende planer innen 
fagområdet. Fra "Planbehov 2012-2020".)
Resultat: Arbeidet med Kulturplan ble startet opp i 2014, 
vil forventes lagt fram til politisk behandling sommeren 
2015.

Mål: Kommunalteknisk plan (Erstatter alle gjeldende 
planer innen fagområdet.)
Resultat: Dette planarbeidet var ikke planlagt startet opp 
i 2014.

Mål: Plan for frivillighet og partnerskap. (Erstatter alle 
gjeldende planer innen fagområdet. 
Fra "Planbehov 2012-2020".)
Resultat: Dette planarbeidet var ikke planlagt startet opp 
i 2014.
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Området inneholder følgende 
Rapporterings områder

2.01 FOLKEVALGTE STYRINGSOPPGAVER

2.02 REVISJON OG KONTROLLUTVALG

2.03 SENTRALE ADMINISTRATIVE   

 FUNKSJONER

2.04 FELLESUTGIFTER

2.05 OVERFØRING TIL KIRKELIG    

 FELLESRÅD OG ØVRIGE 

 TROSSAMFUNN

2.06 OVERFØRING TIL BØLGEN    

 KULTURHUS KF

2.07 DIVERSE OVERFØRINGER 

 TIL ANDRE

2.08 HOVEDINNTEKTER

2.09 FINANSIELLE TRANSAKSJONER

Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Brutto ramme  545 782 583 285 -37 504 106,9

Inntekter  -2 376 158 -2 417 819 41 661 101,8

Netto ramme -1 830 376 -1 834 534 4 157 100,2

ØKONOMIKOMMENTARER FOR 
TJENESTEOMRÅDET INTERNE 
FUNKSJONER
Interne funksjoner inneholder svært ulike 
rapporteringsområder, samlet har rapporteringsområdet et 
mindreforbruk på om lag 4 mill.kr.

«Folkevalgte styringsorgan» og «Revisjon og kontrollutvalg» 
har samlet et merforbruk på om lag 1 mill.kr. Sentrale 
administrative funksjoner har et mindreforbruk på om lag 
3,5 mill.kr.

«Fellesutgifter» har størst merforbruk på om lag 6,2 mill.kr. 
Av dette utgjør ikke-budsjettert overføring til Larvik Turn 
om lag 4,7 mill.kr. Merforbruk ut over dette knytter seg til 
føring av sykerefusjonspenger mellom fellesutgiftene og 
virksomhetene og kontingent til blant annet KS. 

NAV har et merforbruk på 3 mill kr selv om rammen ble 
styrket med 3 mill kr ved behandling av 2. tertialrapport. 

Hovedinntektene er preget av en svikt i skatteinntektene på 
om lag 7 mill kr. Dette er svikten etter at skatteinntektene 
er nedskrevet med 20 mill kr i forbindelse med 2. 
tertialrapport. Den samlede svikten er på 27 mill kr, regnet 
mot vedtatt strategidokument for 2015.
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Rammen er redusert med 1,5 mill kr ift 2013 for 
bevilgning til valg i 2013.
Reduksjonen er innarbeidet i rammen.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum  rapporteringsområder 8 022   9 252  -1 230  115,3

ØKONOMIKOMMENTARER
Det er et merforbruk på kr 1 260 000 ift budsjett på området 
godtgjørelser og utgifter i forbindelse med kommunestyre, 
formannskap, komitéer, råd og utvalg. Av dette er kr 280 000 
på godtgjørelser og kr 950 000 til diverse utgifter.

Består i hovedsak av

• GODTGJØRELSER OG UTGIFTER I 

FORBINDELSE KOMMUNESTYRE, 

FORMANNSKAP, KOMITÉER, RÅD 

OG UTVALG. 

• UTGIFTER I FORBINDELSE MED 

VALG 

• STØTTE TIL KOMMUNESTYRE-

GRUPPENE

• TILSKUDD TIL ÆRESBORGERE

ANSVARLIGE ENHETER:
ORDFØREREN

2.01 FOLKEVALGTE 
STYRINGSOPPGAVER
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGSOMRÅDET

Målet er å ivareta en forsvarlig revisjon i samsvar 
med lover og regler.
Revisjonen foretas av Telemark Kommunerevisjon IKS 
i samsvar med de lover, regler og standarder for god 
revisjonsskikk som foreligger.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økt ramme til VIKS kr 166 000
Økningen er lagt inn i rammen.
Økt ramme til Telemark kommunerevisjon 
kr 219 000
Økningen er lagt inn i rammen.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum  rapporteringsområder  3 440  3 104  336  90,2

ØKONOMIKOMMENTARER
Resultatet er et mindreforbruk på Kontrollutvalg på 
kr 27 000 og på revisjonstjenester kr 308 000.

Består i hovedsak av

• GODTGJØRELSER OG UTGIFTER 

TIL VESTFOLD INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

• (SEKRETARIAT FOR KONTROLL-

UTVALGET I LARVIK KOMMUNE)

• OVERFØRING TIL TELEMARK 

KOMMUNEREVISJON IKS

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

2.02 REVISJON OG
KONTROLLUTVALG
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2.03 SENTRALE 
ADMINISTRATIVE  
FUNKSJONER

MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGSOMRÅDET

MÅL 1:
Inneha kompetanse og kapasitet som sikrer god faglig 
støtte i utvikling av tjenestene og effektive og gode 
styringssystemer.
Ønsket effekt: Minimum 75 % av enhetslederne er fornøyd 
med støttefunksjoner og rådgivning fra sentrale funksjoner.
Resultat: Undersøkelsen er ikke blitt gjennomført i 
2014. Organisasjonen har fått ny struktur og begrepet 
enhetsledere ble fjernet pr 1.9.2014.  Ny undersøkelse blir 
utført i ny struktur i 2015.

MÅL 2:
God og tilgjengelig informasjon og service til brukere og 
innbyggere.
Ønsket effekt: Minimum score på 90 (maksimal score er 
100) i Forbrukerrådets undersøkelse om kommuneservice.
Resultat: Denne undersøkelsen i regi av Forbrukerrådet er 
ikke gjennomført i 2014.

MÅL 3:
Skatteinnkreving som sikrer bidrag til velferdssamfunnet 
etter de lover og regler som gjelder.
Ønsket effekt: Innfordret; restskatt: 94 %, forskuddsskatt 
99,4 %, forskuddstrekk 99,9 %,  
arbeidsgiveravgift 99,9 %.
Resultat: Restskatt 94%, forskuddsskatt 99,5%, forskudds-
trekk 99,9% og arbeidsgiveravgift 99,9%. Det er verdt å merke 
seg at Larvik havnet på 3. plass på innkrevingsstatistikken 
i region sør for 2014, jf statistikk utarbeidet av Skatt Sør. 
Skatteoppkreverne måles og konkurrerer på restskatt siden 
det er den parameteren som sier noe om hvor bra kontorene 
er på tvangsinnkreving. Det er over 80 kommuner i region 
sør og Larvik har færrest ansatte pr. innbyggere.

MÅL 4:
Gjennomføre brukerundersøkelse fra bedrekommune.no til 
alle innbyggerne.
Ønsket effekt: Minimum score 5 (maksimal score er 6) i 
kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder, utført av norge.
no.
Resultat: Det ble ikke gjennomført slik undersøkelse i 2014 
fordi DIFI arbeider med å legge om undersøkelsen.  Det er 
ikke avklart hvordan opplegget fra DIFI blir i 2015.

Består i hovedsak av

• SENTRALADMINISTRASJONEN

• SAMFUNNSKONTAKT 

• SKATTEOPPKREVEREN

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

SAMFUNNSKONTAKT

BIBLIOTEK

SKATTEOPPKREVEREN I LARVIK 
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INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Styrking av informasjonstjenesten og forbedret 
kommunikasjon med ansatte, brukere, innbyggere 
og media.
Det er ansatt kommunikasjonsrådgiver som er gitt ansvaret 
for å følge opp prosessen med utarbeiding av visjon med 
tilknyttet kommunikasjonsplattform. Videre er arbeid 
med en informasjons- og kommunikasjonsstrategi for 
organisasjonen startet opp. Begge prosessene blir ferdigstilt 
i 2015.
Kommunens informasjon på nett og sosiale medier er 
styrket i 2014. Prosjekt «Nytt intranett « - som vil styrke 
informasjonstjenesten til ansatte – ble påbegynt i 2014, og 
blir ferdigstilt i 2015.
Det er avviklet mange åpne møter i forbindelse med de 
store planprosessene som har pågått i 2014.
Miljøinformasjonsprogrammet ble lansert på verdens 
miljødag den 5. juni. 
Kommunen driftet informasjonstjenesten rettet mot 
reiselivet i 2014.

INNSATSOMRÅDE 2:
Ta i bruk teknologi som effektiviserer og styrker 
kvaliteten i styring og rapportering.
TQM er et elektronisk kvalitetsstyringssystem som er 
egnet til å gi leder- og brukerstøtte innenfor planlegging, 
organisering, utførelse og vedlikehold av tjenester. Kvalitet 
i styring og rapportering betinger forankring i ledelsen 
og bred aksept for en helhetlig systemtankegang der de 
ulike prosessene forholder seg til hverandre i en større 
sammenheng. Kritiske suksessfaktorer er tilgang til 
styringsdokumentasjon samt tydelighet rundt roller og 
ansvar i internkontrollarbeidet.

INNSATSOMRÅDE 3:
Sikre gjennomføring av store planprosesser som 
retter seg mot hovedmålene i Kommuneplanens 
samfunnsdel i 2014, og videre oppfølging av vedtak 
i disse planene i perioden.
Det vises til rapportering på planstrategien under «profil og 
prioriteringer». 
De store arealplanene er samordnet med relevante 
temaplaner. De fleste av disse er levert til politisk behandling 
i løpet av 2014, mens de blir sluttbehandlet i løpet av 2015 
(høringsforslagene).
Her nevnes spesielt; Kommuneplanens arealdel, 
Kommunedelplan for Larvik by, Kommunedelplan for 
Stavern by, Næringsplan og Boligplan.

INNSATSOMRÅDE 4:
Kompetanseutvikling for ansattes bruk av 
kommunens IKT-systemer.
Det er utarbeidet en kurskalender for nyansatte og brukere 
av de sentrale ikt-systemene. Målet er effektiv bruk og 
kvalitativ god utnyttelse av de systemene som er valgt.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 

Bevilgning til miljøforvaltning utgår fra 2014. 
Reduksjon kr -290 000 i 2014-2017.
Endringen er implementert.

Informasjonsrådgiver fra 2014. Økning kr 1 000 000.
Stillingen er besatt.

Ekstern gjennomgang av enheter. Økning kr 500 000.
En andel av bevilgningen ble benyttet til ekstern analysen 
av LKE, som oppfølging av kommunestyrevedtak om 
videreføring eller nedleggelse av foretaket.

Prosjektutvikling knyttet til samhandlingsreformen. 
Økning kr 2 200 000.
Viser til egen sak til kommunestyrets møte i juni.

Tiltak knyttet til klima- og energiplan. 
Økning kr 800 000.
Klima- og energiplanen er vedtatt med et handlingsprogram 
hvor ansvaret er fordelt mellom de ulike kommunale 
aktørene. Alle tjenesteområdene er gjort kjent med sitt 
ansvar i planen. Dette ble gjort rett etter at planen ble 
vedtatt. En god del av tiltakene er ennå ikke påbegynt. 
Noen av tiltakene er under forberedelse/planlegging, noen 
tiltak er startet, noen er under arbeid og noen er «avsluttet». 
Handlingsprogrammet går i perioden 2014-2017 og 
aktiviteten for gjennomføring vil være fordelt utover denne 
perioden.  
Planen er inndelt i 5 fokusområder. Det er i brukt ca kr 
1  000  000 av de bevilgede midlene for 2014. Under følger 
en kort status for tiltakene innenfor de fem fokusområdene 
i 2014:
• Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid:
Arbeidet med å ivareta miljøhensyn i offentlige anskaffelser 
er under arbeid i forbindelse med gjennomgang av alle 
innkjøpsmalene i kommunen. I forhold til valg av gaver gitt 
av kommunen er dette tiltaket gjennomført og skal være 
ivaretatt ved fremtidige innkjøp av disse (deltiltak under 
tiltak 1.1).
Tiltaket om å opprettholde dagens miljøfyrtårnordning er 
ivaretatt. (tiltak: 1.2)
Miljøinformasjonsprogram er tatt fra prosjekt til drift. 
Programmet er med resultatene er presentert i NMT-
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komiteen og Oppvekstkomiteen. (tiltak 1.3). Det er laget og 
distribuert kortene «miljømoro» til alle private og offentlige 
barnehager i kommunen samt alle 1 og 2 klasser. Kortene 
er ment som inspirasjon og hjelp til å holde fokus på miljø i 
hverdagen. Kortene er nedlastbare for alle fra miljøportalen. 
Her ligger det også mye bakgrunnsinformasjon til temaene. 
Miljøportalen er etablert med relevant informasjon og 
inspirasjon for målgruppene. Det er gjennomført miljødag 
og et arrangement i samarbeid med Thor Heyerdahl vgs. 
(undertiltak: 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 og 1.7).
Arbeidet med kommunikasjonsplanen ivaretas gjennom 
Larvik kommunes kommunikasjonsplan som er planlagt 
startet opp vinteren 2004/2015 (tiltak 1.4).
Det er laget et eget «undervisningsopplegg» for barnehagene 
samt 1. og 2. klassene gjennom kortene» miljømoro». Å ta 
dette i bruk er opp til den enkelte barnehage og barneskole. 
Dette er presentert på ledermøtene for både private 
barnehager og kommunale barnehager. I tillegg er det 
presentert på et rektormøte (tiltak 1.6).
«Smartine» er introdusert og vil bli arbeidet videre med i 
2015.

• Tilpasning til klimaendringer
Larvik kommune har tatt indikativ og fått i gang et 
pilotprosjekt som skal etablere et kursopplegg for 
saksbehandlere i kommunene. Det skal legges vekt på 
kommunens juridiske ansvar samt hjelp til å ivareta 
klimaendringer innenfor kommunens daglige arbeid 
gjennom f.eks. saksbehandlingen. Målet er også å gi 
nyttige verktøy i arbeidet. Deltakere i piloten er blant annet 
Miljødirektoratet (deltiltak: 2.5.1 og 2.5.2).

• Areal og transport
Tiltak 3.1, 3.2 og 3.7.1 ivaretas gjennom kommunens 
arealplaner som er under rullering. Underpunkt 3.7.1 og 
3.11.4 er gjennomført gjennom kommunens miljøportal og 
«torsdags-drypp» på facebook. Arbeidet med tiltak 3.10. er 
startet, men ikke ferdig.
Det er etablert ladestasjoner for el-bil, iht ladestasjonsplanen, 
på fire steder i kommunen med 2 ladepunkt pr sted. Disse 
vil bli presentert tidlig 2015 (deltiltak 3.11.3). 

• Stasjonært energiforbruk
Energistyringssystemet er operativt og det er jobbet for 
å fremme aktivt bruk og forbedring av systemet. Det er 
etablert timesavleste målere på flere kommunaltekniske 
anlegg (pumpestasjoner) for bedre oppfølging og analyse. 
Datasystemet «greenpower» er utarbeidet, prøvd ut og tatt i 
bruk i hele kommunen for å redusere energiforbruket og øke 
brannsikkerheten. 

• Forbruk og avfall
Det er arbeidet med holdningsskapende arbeid både 
gjennom miljøportalen, miljømoro og «torsdags-drypp» 
på facebook. Det ble bevilget kr 1 200 000 til arbeidet med 
klima- og energiplanen i 2014. I direkte utgifter er det brukt 
ca kr 65 000 på fokusområde 1, ca kr 650 000 på fokusområde 
3 og ca kr 300 000 på fokusområde 4. Fokusområde 2 er 
finansiert gjennom eksterne midler fra Miljødirektoratet. 
Dette ble avklart såpass sent i 2014 at midlene avsatt til 
dette arbeidet er ubrukt.

Fattigdomstiltak, KST 189/13. Økning kr 500 000.
Bruk av midlene avklart i egen kommunestyresak i mars 
2014.

Tiltak etter klima- og miljøplan, KST 189/13.
Økning kr 300 000.
Se tekst under tiltaket over «tiltak knyttet til klima- og 
energiplan».

Høyere utdanning og kompetanse, KST 189/13. 
Økning kr 250 000.
Høgskolegruppa hadde et høyt aktivitetsnivå i 2014 og 
har blant annet utarbeidet en forprosjektrapport som 
kommunestyret behandlet i oktober 2014. Det ble der 
vedtatt at en skulle gå videre med prosjektet med formål om 
å etablere Campus Larvik som et aksjeselskap med betydelig 
privat eierandel. Bevilgningen er benyttet til utarbeidelse 
av forprosjektet med noe konsulentbistand blant annet til 
prosessveiledning og til innhenting av potensielle private 
eiere. Formannskapet bevilget ekstra kr 150 000 til formålet 
19.11.2014.
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ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 67 011 63 519 3 492 94,8 

Sentraladministrasjonen 53 822 51 429 2 394 95,6 

Skatteoppkreveren 4 748 4 362 386 91,9 

Samfunnskontakt 8 441 7 728 712 91,6 

ØKONOMIKOMMENTARER
Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på om lag 2,5 
mill kr i 2014, dette også etter en redusert ramme med 2 mill 
kr vedtatt ved behandling av 2. Tertialrapport.
Mindreforbruket er et resultat av at budsjetterte stillinger for 
2014 ikke ble besatt før i andre halvår, dette som et tiltak 
for å sikre balanse mellom budsjett og regnskap totalt for 
året 2014.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr)
 Budsjett Regnskap

Internlånordning 2 500 1 890
I 2014 ble det innvilget følgende internlån:
Kr 400 000 (byggearbeider, Gavekroken flyttes) Arbeid og kvalifisering
Kr 500 000 (minibuss) Arbeid og kvalifisering
Kr 500 000 (minibuss) Omsorg Nordøst
Kr 490 000 (kjøretøy) Omsorgstjenesten for funksjonshemmede

Rammebevilgning til inventar og utstyr 1 000 93
Bevilgningen er benyttet til nødvendig oppgradering av kantina i Feyersgate 7 samt 
oppgradering av møterommene i Romberggata 4 og Feyersgate 7.

IKT, oppgradering data- og telenett 2 350 2 177
Følgende er gjennomført i 2014:
oppgradering av telefonsentral – OK, ferdig i desember
hardware til nye servere for økonomisystemet – OK, ferdigstilt i november
utbygging av trådløst nettverk på skoler og barnehager – OK, ferdigstilt i januar 2015
utbedring av teknisk utstyr i møterom i Romberggata 4 – OK, ferdigstilt i januar 2015
videokonferanseutstyr – Utsatt til Q2 2015
I tillegg ble det i 2014 også kjøpt inn nye VmWare servere til kommunens sentrale 
serverpool. Det er overført 2 mill kr til 2015 i forbindelse med Strategidokumentet 2015-
2018.

Webutviklingsprosjekter 500 556
Bevilgningen er benyttet til innkjøp, implementering og opplæring i nytt webbasert 
kvalitetsstyringsprogram. Ny løsning for innsyn på responsivt design (mobilvennlig) på 
kommunens hjemmesider. Deler av bevilgningen er også medgått til oppgradering av 
kommunens intranett.
Det er overført 1,5 mill kr til 2015 i forbindelse med Strategidokumentet 2015-2018.

Formidlingssenter Kaupang, planlegging 
og regulering i 2014 200 166
Kostnadene er medgått til konsulent for utarbeiding av reguleringsplan.
Det er overført kr 300 000 til 2015 i forbindelse med Strategidokumentet 2015-2018.

Saksbehandlingssystem, 
ny funksjonalitet og integrasjon 75 89
Midlene er benyttet til overgang til og utvikling av digitale skjema for selvbetjening og 
integrasjon mellom ulike fagsystemer og kommunens sentrale digitale arkiv for å sikre 
arkivering i tråd med gjeldende lov og forskrift.
Det er overført kr 225 000 til 2015 i forbindelse med Strategidokumentet 2015-2018.

Økonomisystemet, oppgradering til ny plattform 2 263 2 824
Agresso 5.6  (M3) ble satt i drift 01.01.2015. Samtidig med å reimplementere Agresso 
har prosjektet jobbet med nye statlige krav fra NAV og Skatteetaten. Dette kravet 
(A-meldingen) ble levert og godkjent elektronisk for første gang i januar.
Prosjektet har hatt en større fremdrift enn forventet og dette har ført til at det har blitt 
brukt noe mer i 2014 enn budsjettert. Samtidig er dette et 3-årig prosjekt slik at et 
underskudd i 2014 forventes å dekkes inn i løpet av 2015/2016.

Fagsystem Tolketjenesten 0 0
Det er gjennomført konkurranse mellom tre leverandører. Etter forhandlinger ble Norsk 
Data Senter (NDS) valgt. Kontrakten er signert og installering av programmet, «Tolk2012» 
er gjennomført. Testperioden er over og retting etter dette pågår. 
Kostnadene vil komme i 2015, derfor er budsjettmidlene, kr 400 000, overført til 2015 i 
forbindelse med Strategidokumentet 2015-2018.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGSOMRÅDET

MÅL 1:
Avsette nok midler til dekning av pensjonskostnader for 
kommunens ansatte.
Ønsket effekt: 100 % budsjettdekning i forhold til årets 
kostnader.
Resultat: Resultatet viser et noen avvik mellom postene på 
området, men samlet sett kun et mindre merforbruk på om 
lag kr 800 000.

MÅL 2:
Avsette nok midler til å kunne kompensere lønnsoppgjørene 
fullt ut etter statens forutsetninger.
Ønsket effekt: 100 % kompensering av økte kostnader i 
forhold til lønnsoppgjør i 2014.
Resultat: Alle oppgjør er i 2014 er kompensert 100 % i 
forhold til beregnede og innmeldte økte kostnader. Vedtatt 
budsjett for lønnsreserven i 2014 var 38 mill kroner. På 

grunn av etterslep fra tidligere års lønnsoppgjør ble dette 
redusert med ca 1,8 mill kroner før lønnsoppgjørene i 2014 
ble kompensert.  Etter at alle beregnede og innmeldte 
endringer er kompensert i 2014 er det et negativt avvik 
på  nesten 1,9 mill kroner.  Dette er etter at lønnsreserven 
ble redusert med 4,5 mill kroner i 2. tertialrapport 2014. 
Det innebærer at dersom ikke kommunen hadde hatt et 
etterslep fra tidligere år ville det vært et negativt avvik i 2014 
på ca kr 150 000.   

MÅL 3:
Avsette midler tilstrekkelig til å dekke rente- og 
avdragskostnader LKE (husleie – kapitaldel)
Ønsket effekt: 100 % budsjettdekning.
Resultat: Midler var avsatt i budsjett 2014 for beregnet 
rente- og avdragskostnad. I og med nedleggelsen av LKE 
som kommunalt foretak faller denne beregningsmetodikken 
bort. All gjeld betjenes nå felles i Larvik kommune. LKE KF 
er derfor regnskapsmessig avsluttet pr 1. mars 2014 og 
alle saldi er overført Larvik kommunes regnskap. Iht egen 
sak til kommunestyret om dette. For 2015 vil det ikke være 
rapportering på dette punktet.

Består i hovedsak av

• PENSJONSUTGIFTER

• AVSETNING TIL LØNNSOPPGJØR 

2013

• KOMMUNESTYRETS TILLEGGS 

BEVILGNINGSKONTO

• RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER 

INTERNLÅN OG BILLÅN

• ANDRE FELLESUTGIFTER 

   - HOVEDTILLITSVALGTE/ 

      VERNEOMBUD 

   - PORTO 

   - KS-KONTINGENTER OG FELLES       

      LISENSER/ANNONSER 

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

2.04 FELLESUTGIFTER
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økte pensjonsutgifter fra 2014. Økning kr 10 423 000.
Effektuert.
Avsetning lønnsoppgjør 2014. Netto økning 
ca 12 mill kr.
Effektuert.
Økt stillingsprosent hovedverneombudet, økning 
kr 120 000.
Effektuert.
LEAN som metode i hele organisasjonen. 
Reduksjon kr 500 000 i 2014.
Effektuert.
Enhetsoptimaliseringsprosjektet, se vedlegget 
nr. 23, innsparing 1 mill kr i 2014.
Effektuert.
Bo-team, se Strategidokumentets vedlegg nr 25: 
1,5 mill kr fra 2014.
Effektuert.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 82 776 88 942 -6 167 107,4  

Pensjon 66 554 67 358 -804 101,2 

Tilleggsbevilgningskonto 840 10 830 1,2

Lønnsreserven -1 893 0 -1 893 0

Andre fellesutgifter 17 274 21 575 -4 300 124,9

ØKONOMIKOMMENTARER
Avviket under Andre fellesutgifter på om lag 4,3 mill kr kan 
i hovedsak forklares med utbetalingen til Larvik Turn på 4,7 
mill kr.
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økt vedlikeholdsramme til Larvik Kirkelig 
Fellesråd, kr 1 000 000
Økningen er overført
Økt ramme til trossamfunn, kr 500 000
Tilskudd er overført iht budsjett.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 26 428 26 429 -1 100,0 

Overføring kirkelig fellesråd 24 662 24 662 0 100,0

Overføring øvrige trossamfunn 1 766 1 767 -1 100,1 

ØKONOMIKOMMENTARER
Det er overført tilskudd for hele året til Larvik kirkelige 
fellesråd.
Lovpålagt tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn er 
overført.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr)
 Budsjett Regnskap

Investeringsramme LKFR  3 500 3 500
Investeringsrammen på 3,5 mill kr er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Utvidelse kirkegårder  2 000 2 000
2 mill kr er overført til Larvik kirkelige fellesråd.

Består i hovedsak av

• OVERFØRING TIL KIRKELIG  

FELLESRÅD

• OVERFØRING TIL ØVRIGE TROS-

SAMFUNN

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

KULTUR, IDRETT OG FRITID

2.05 OVERFØRING TIL 
KIRKELIG FELLESRÅD 
OG ØVRIGE 
TROSSAMFUNN
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Består i hovedsak av

• OVERFØRING AV TILSKUDD TIL 

DRIFT AV BØLGEN KULTURHUS

ANSVARLIGE ENHETER:
ENHETSLEDER FOR KULTUR, IDRETT OG FRITID

2.06 OVERFØRING TIL 
BØLGEN  KULTURHUS 
KF

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økt ramme drift kr 500 000
Er iverksatt.
Økt ramme vedlikehold kr 300 000
Er iverksatt.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum  rapporteringsområder 4 515 4 367 148 96,7

ØKONOMIKOMMENTARER
Ingen avvik. Det er overført tilskudd for hele 2014.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr)

 Budsjett Regnskap

Investeringsramme  200 200

Hele rammen er overført.
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Består i hovedsak av

• TILSKUDD FOR Å STIMULERE TIL 

ØKT NÆRINGS- OG SAMFUNNS-

UTVIKLING

• OVERFØRINGER TIL INTERKOM-

MUNALE SELSKAPER

• KJØP AV VTA-PLASSER

• OVERFØRING AV DRIFTSTILSKUDD 

SOM FØLGE AV STATLIGE OG IN-

TERKOMMUNALE AVTALER

• ANDRE AVTALER

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

2.07 DIVERSE OVER-
FØRINGER TIL ANDRE

MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGSOMRÅDET

MÅL 1:
For eierskap vises det til vedtak i «Eierskapsmelding 2012».
Følge opp kommunens interesser i medlemskap og avtaler.
Ønsket effekt: Summen av resultater disse ulike formene 
for partnerskap med andre samfunnsaktører gir i forhold til 
mål for vekst og velferd.
Resultat: Resultatene lar seg vanskelig måle. Rådmannen 
vurderer det slik at både den politiske og administrative 
bevisstheten rundt kommunens eierskap har økt i 2014.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Følge opp eierskapsmelding 2012
Opprinnelig plan for 2014 var å legge til rette for endringer 
i reglementet for kommunestyre, komitéer, råd og utvalg 
for hvor de ulike selskapene «rapporterer» i forbindelse 
med valg av eller eventuelle endringer i politisk 
styringsmodell. Dette vil bli sluttført med utarbeidelsen 
av nytt delegasjonsreglement. Rådmannen har fulgt opp 
kommunens eierinteresser ved å holde god kontakt med 
de mest sentrale selskapene, samt å legge fram saker for 
behandling i formannskapet i forkant av generalforsamlinger 
og representantskapsmøter.  Oppfølging av eierskap settes 
også på dagsorden i forbindelse med møter mellom politisk 
ledelse og administrasjon.
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Overføring til IKA Kongsberg, kr 1,4 mill kr.
Effektuert.
Tilskudd til Studentsamskipnaden 
utgår fra 2014. Redusert ramme kr 500 000.
Effektuert.
Tilskudd til etablererprogrammet START, 
økning kr 54 000.
Effektuert.
Tilskudd til krisesenteret, økning kr 114 000.
Effektuert.
Tilslkudd til Heyerdahljubileet, kr 320 000.
Det ble gjennomført en rekke aktiviteter i jubileumsåret 
etter vedtatt plan og innenfor vedtatt budsjett.
Tilskudd til GEA Norvegica Geopark, økning 
kr 42 000.
Effektuert.
Radio sentrum, avtale om kjøp av tjeneste, 
kr 40 000.
Effektuert.
Avgift til Norsk pasientskadeerstatning, overført 
kr 450 000 fra Helse- og rehabiliteringstjenesten. 
Effektuert.
Reiselivsutvikling,ramme redusert med kr 350 000. 
Effektuert.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum  rapporteringsområder 11 504 11 84 -336 102,9

ØKONOMIKOMMENTARER
De aller fleste overføringene som tilhører rapporterings-
området har gått som planlagt.  Avvikene finnes på 
overføring til Incestsenteret i Vestfold og til avgiften til Norsk 
pasientskadeerstatning(NPE). Merforbruket skyldes at det 
ikke var budsjettert korrekt iht avtalen kommunen har med 
Incestsenteret. Årlig avgift til NPE vil være varierende fra år 
til år og lar seg ikke budsjettere nøyaktig.

Det er overført midler etter vedtak/avtale i 2014 (tall 
i 1 000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Nordisk seilas 0 50 -50

Larvik Inovasjon Nærings- og  
kompetansesentersenter - LINK 2 000 2 006 -6 100,3

Høyskole - Tollboden 223 223 0 100,0

Høyskole - Pakkhuset 223 223 0 100,0

LHK - Sponsorstøtte 400 400 0 100,0

START Vestfold (Etablerer programmet) 104 99 5 95,0

Ungt entrepenørskap 20 20 0 100,0

Heyerdahlsinstituttet 256 256 0 100,0

Gea Norvegica geopark 297 297 0 99,9

Reiselivsutvikling 850 767 83 90,3

Rengjøring toaletter indre havn 120 4 116 3,7

Steingata 7, Thor Heyerdahls barndomshjem 271 193 78 71,3

Grantoppen, kjøp av vta-plasser 80 22 58 27,7

Incest-senteret, tilskudd 125 187 -62 150,0

iVekst, kjøp av vta-plasser 1 685 1 763 -78 104,7

Krisesenteret, tilskudd 2 185 2 185 0 100,0

Rettsforlik, erstatning 170 188 -18 110,5

Overføring til IKA Kongsberg 1 403 1 400 3 99,8

Norsk pasientskade-erstatning, avgift 450 972 -522 216,1

Radio Sentrum 40 23 17 58,1

Heyerdahl-jubileum 2014 320 278 42 86,7

KIV - Kommunesamarbeidet i Vestfold 283 283 0 100,0

Sum 11 504 11 855 -350 103,0
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGSOMRÅDET

MÅL 1:
Øke skatteinntektene, slik at en kommer over 92 % av 
landsgjennomsnittet.
Ønsket effekt: Skatteinngang pr innbygger på minst 92 % 
av landsgjennomsnittet innen 2017.
Resultat: Kommunen ligger fortsatt lavt og oppnår snaut 
84 % av landsgjennomsnittet i 2014. Blant kommunen i 
Vestfold er dette omtrent midt på treet, men kommuner 
av sammenlignbar størrelse, som Sandefjord og Tønsberg 
ligger til dels betydelig høyere, med hhv 90,1 og 95,5 % av 
landsgjennomsnittet.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Avsetning til omsorgsboligfond, økning kr 43 000
Effektuert
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, 
økning kr 216 000
Effektuert
Kompensasjonstilskudd sykehjem, økning 
kr 251 000
Effektuert
Kompensasjonstilskudd GR 97, reduksjon kr 33 000
Effektuert
Kompensasjonstilskudd skoleanlegg, 
økning kr 150 000
Effektuert

Kompensasjonstilskudd kirkebygg, økning kr 1 000
Effektuert
Overføring til investeringsregnskapet, 
redusert utgift kr 2 500 000
Effektuert
Kompensasjon mva investering, inntektsføres i 
investeringsregnskapet fra 2014, redusert inntekt
kr 2 980 000
Effektuert
Ø-hjelpsmidler, økt inntekt kr 4 915 000
Effektuert
Ressurskrevende tjenester, økt inntekt kr 5 000 000
Effektuert, refusjonen beregnes og inntektsføres i regnskapet 
for 2014 før regnskapsavslutningen i 2015.
Skatt, økt inntekt kr 40 000 000
Økningen i skatt og rammetilskudd baserer seg på de 
forutsetningene som er lagt i det vedtatte statsbudsjettet 
for 2014. Fordelingen mellom skatt og rammetilskudd kan 
variere noe i forhold til departementets standardberegninger. 
Årsaken til dette er at mer oppdaterte skatteanslag for 2013 
er lagt til grunn sammen med en mer konkret vurdering av 
den forventede skatteinngangen i Larvik i 2014.
Rammetilskudd, netto økning kr 41 456 000
Se merknadene under skatt ovenfor.

Består i hovedsak av

• SKATT

• RAMMETILSKUDD FRA STATEN

• RENTEKOMPENSASJONS- 

INNTEKTER

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

2.08 HOVEDINNTEKTER
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ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde -2 064 252 -2 059 505 -4 747 99,8 

Skatt -923 000 -916 107 -6 893 99,3 

Rammetilskudd -1 117 416 -1 118 255 839 100,1 

Kompensasjonsinntekter -16 793 -16 189 -604 96,4 

Avsetning til fond 2 872 1 285 1 587 44,7 

Overføring til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Andre refusjonsinntekter -9 915 -10 240 325 103,3

ØKONOMIKOMMENTARER
Skatteveksten for januar - desember var på 1,95 % for 
(primær-) kommunene. Skatteinngangen på årsbasis etter 
nasjonalbudsjettet for 2014 var beregnet til 3,72 %. Dette 
ble nedjustert til 2,96 % i revidert nasjonalbudsjett for 2014 
og videre nedjustert til 2,36 % i anslag på nasjonalbudsjett 
20915.

Dette betyr at skatteinntektene totalt sett har vært betydelig 
under forutsetningen for 2014. Larvik kommune har i 
perioden jan-desember til sammenligning hatt en vekst 
i skatteinntektene på 0,1 %, altså betydelig under det 
nasjonale nivået. Vestfold har samlet en skattevekst i 2014 
på 0,9 %, også det betydelig under den nasjonale veksten. 
Siden kommunens vekst i skatteinntektene er betydelig 
under den nasjonale veksten, bidrar inntektsutjevningen til 
å løfte det samlede inntektsnivået (skatt + rammetilskudd) 
en betydelig del. 

Budsjettert skatteinntekt ble nedjustert med 20 mill kr i 2. 
tertialrapport. Samlet budsjettert skatteinntekt var etter 
dette 923 mill kr. Regnskapsført skatteinntekt ble 916,1 mill 
kr. Differansen på 6,9 mill kr er i tråd med den utviklingen 
som ble observert nasjonalt de siste månedene i 2014 og 
den utviklingen som var for Larvik kommune.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Netto driftsresultat økes gradvis i tråd med vedtak i 
rammesak i juni slik at netto driftsresultat er på minimum 
0,5 % i 2014, 0,8 % i 2015, 1,2 % i 2016 og 1,5 % i 2017.
Ønsket effekt: Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter er økt med 0,3 % fra foregående år
Resultat: Regnskapsført netto driftsresultat i 2014 er i tråd 
med budsjett.

MÅL 2:
Rentenivå flytende rente: 2014. 2,4 %, 2015: 2,8 %, 2016: 3,25 
%, 2017: 3,75 %
Ønsket effekt: Rentenivå oppnådd på nye lån og fornyelse 
av lån med flytende rentebetingelser er iht målsetting.
Resultat: Rentenivået i 2014 har fortsatt å falle. Den 
løpende renten på nye lån har derfor vært på nivåer under 
den forutsetningen som er tatt i strategidokumentet. 
Rentenivået for fremtidige år, uttrykt ved nivået på 
rentebindingsavtaler, har også falt merkbart i 2014. Markedet 
har pr i dag innarbeidet ytterligere kutt i styringsrenten (1,25 
% ved årsskiftet) fremover. 

Består i hovedsak av

• RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER 

PÅ KOMMUNENS EGNE LÅN

• RENTE PÅ INN- OG UTLÅN AV 

HUSBANKMIDLER (STARTLÅN)

• INTERNLÅN, REFUNDERTE REN-

TER OG AVDRAG FRA ENHETER

• RENTER PÅ BANKINNSKUDD

• ANDRE RENTEUTGIFTER,  

FORSINKELSESRENTER MV

• AVKASTNING AV PRIMÆR- 

OPPGAVEFONDET

• AVSETNINGER TIL OG BRUK AV 

DISPOSISJONSFOND

• MOTPOST TIL AVSKRIVNINGER 

FØRT PÅ TJENESTESTEDENE

ANSVARLIGE ENHETER:
SENTRALADMINISTRASJONEN

2.09 FINANSIELLE
TRANSAKSJONER
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MÅL 3:
Halvere budsjettert avkastning av Primæroppgavefondet i 
driftsbudsjettet fra 2014 og ta avkastningen helt ut fra 2017.
Ønsket effekt: Budsjettere med maks 15 mill kr i avkastning 
av Primæroppgavefondet i 2014, 2015 og 2016. Budsjettere 
med 0 avkastning fra 2017.
Resultat: Budsjettert avkastning av primæroppgavefondet 
er på 16,2 mill kr i 2014, 2015 og 2016. I 2014 er den 
budsjetterte avkastningen fra fondet økt med 20 mill 
kr gjennom behandlingen av 2. tertialrapport. Denne 
økningen ble gjort for å kompensere for mindreinntekter fra 
skatt. Primæroppgavefondet hadde på dette tidspunktet en 
bokført avkastning som gjorde dette mulig. Ved årsslutt har 
primæroppgavefondet en samlet avkastning på 57,4 mill 
kr. Dette er betydelig over budsjett også etter at det er tatt 
hensyn til justeringen i 2. tertialrapport.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Renter bankinnskudd, økning kr 225 000
Effektuert
Renteutgifter eksterne lån, økning kr 1 657 000
Effektuert
Avdragsutgifter eksterne lån, økning kr 2 509 000
Effektuert
Husbankmidler, renter utlån, økt inntekt 
kr 1 780 000 
Effektuert
Husbankmidler, renter innlån, økt utgift kr 2 225
Effektuert
Merforbruk 2010 dekket i 2013, 
reduksjon kr 11 044 000
Effektuert
Avsetning til disposisjonsfond, økning kr 16 881 000
Effektuert

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde -38 784 -53 770 14 986 138,6

Avkastning av POF -36 198 -56 733 20 535 156,7

Bruk av tidligere års overskudd -23 787 -19 232 -4 555 80,9

Avsetning til disposisjonsfond 7 554 7 557 -3 100,0

Netto renter og avdrag 123 879 124 870 -99 100,9

Avskrivninger -110 233 -110 233 0 100,0

ØKONOMIKOMMENTARER
Renteutgifter eksterne lån:
Rentenivået har holdt seg lavere enn forutsatt i 2014 og med 
en fallende tendens. Nivåene er derfor godt innenfor årets 
forutsetninger. Forutsetningene i vedtatt strategidokument 
tas hvert år med høyde for en svak bevegelse oppover 
for rentenivået. Dette har heller ikke slått til i 2014. 
Administrasjonen forsøker å utnytte det lave rentenivået på 
en best mulig måte. Vedtatt strategi for forvaltningen av lån 
følges og det er gjort flere rentebindingsavtaler i tråd med 
vedtatt strategi.

Primæroppgavefondet: 
Pr utgangen av året er avkastningen på i overkant av 57 
mill kr. Budsjettert avkastning for 2014 var opprinnelig 
16,2 mill kr. I forbindelse med 2. tertialrapport ble den 
budsjetterte avkastningen fra fondet økt med 20 mill kr 
for å kompensere svikten i skatteinntektene. Inntektene 
fra Primæroppgavefondet inngår i kommunens samlede 
inntekter og blir en del av kommunens samlede 
regnskapsmessige resultat.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
beid og utdanning med det formål å forsørge seg selv. 
Innbyggere i Larvik skal ha rett ytelse til rett tid.
Ønsket effekt: 50 % eller fler av deltagerne som avslutter 
kvalifiseringsprogrammet skal gå over til arbeid eller
 utdanning. 65  % eller fler av deltakerne som avslutter 
introduksjons-programmet skal gå over til arbeid eller 
utdanning. 65 % eller fler av ordinære arbeidssøkere skal 
ha overgang til arbeid.  45 % av brukere med nedsatt 
arbeidsevne skal ha overgang til arbeid. 
Mindre enn 300 brukere som har hatt økonomisk sosialhjelp 
som hovedinntektskilde. Mindre enn 40 ungdommer 
(18-24 år) som har hatt økonomisk sosialhjelp som 
hovedinntektskilde.
Resultat: 59 % av deltagerne som avsluttet kvalifiserings-
programmet gikk over til arbeid eller utdanning. 
63 % av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet 
gikk over til arbeid eller utdanning. 50 % av ordinære av 
arbeidssøkere hadde overgang til arbeid.  37 % brukere med 
nedsatt arbeidsevne skal ha overgang til arbeid.
312 brukere hadde økonomisk sosialhjelp som
hovedinntektskilde. 69 ungdommer (18-24 år) hadde 
økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde. 

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Sammen med ulike utdanningsaktører videreføre 
og videreutvikle innsatsen mot ungdom for at den 
enkelte bruker skal få kompetanse som gir varig 
tilknytning til arbeidslivet.
NAV samarbeider og har vært ute i alle 10. klassene i 
kommunens ungdomsskoler dette året  hvor det orienteres 
og reflekteres med ungdommene om viktigheten av 
utdanning og jobb. I tillegg møter foreldre og ungdom NAV 
på informasjonsmøte som videregående skole arrangerer. 
Vi har også i år videreutviklet konseptet ved at vi også har 
vært på to ungdomsskoler og snakke om privat økonomi. 
Dette ble en suksess med gode tilbakemeldinger både fra 
lærere og elever. Det er derfor besluttet at dette blir et tilbud 
til alle ungdomsskolene i 2015. Videre er vi representert i 
Larvik fengsel en dag i uka med råd og veiledning. I 2015 vil 
vi tilby også jobbvalg ung+ økonomi inn her. Videre har vi 
deltatt aktivt i ulike arbeidsgrupper med fokus på ungdom 
både kommunalt og fylkeskommunalt. Ungdomsutvalget er 
fortsatt en viktig arena hvor flere av samarbeidsaktørene er 
fra utdanningsinstitusjoner kommunalt/ fylkeskommunalt. 
Det ble behandlet 83 saker i ungdomsutvalget i 2014, det 
var en betraktelig økning fra året før. I 2014 har NAV sett en 
økt tilgang av ungdommer, det gjenspeiles i resultatet over. 
Fokuset på tidlig og tett oppfølging vil derfor fortsette.

Består i hovedsak av

• ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

• ØKONOMISK SOSIALHJELP,

• KVALIFISERINGSPROGRAM, 

• INTRODUKSJONSPROGRAM FOR 

NYANKOMNE FLYKTNINGER

• GJELDSRÅDGIVING

• MIDLERTIDIG BOTILBUD

ANSVARLIGE ENHETER:
NAV

2.10 NAV
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INNSATSOMRÅDE 2:
Sammen med næringslivet og ulike utdannings-
aktører videreføre og videreutvikle innsatsen mot 
innvandrere med bakgrunn fra andre land utenfor 
EØS, for at den enkelte bruker skal få kompetanse 
som gir varig tilknytning til arbeidslivet.
NAV har i 2014 gjort en kartlegging av alle NAV brukere med 
innvandrerbakgrunn. Analysen skal være  et utgangspunkt 
for videre arbeid med den enkelte bruker og gruppen som 
evt. helhet.  Foreløpig analyse viser to hovedretninger. 
2/3 av gruppa skiller seg ikke ut fra de utfordringer etnisk 
norske har med tanke på tilknytting til arbeidsmarkedet, 
mens 1/3 skiller seg klart ut ved at man i tillegg har svært 
dårlige norsk kunnskaper, uavklart helseproblematikk mm.  
Det samarbeides tett med blant annet Larvik læringssenter 
med innføring av nye metoder i norskopplæringen for å 
styrke denne. Videre benyttes arbeidspraksis i ordinær 
virksomhet i så stor grad det er mulig. Etablering og kontakt 
med bedrifter har høyt fokus. Videre deltar enheten i møter 
og signaliserer behov inn mot ulike utdanningsaktører 
kommunalt/ fylkeskommunalt. Tross utfordringer med 
tilknytting til det ordinære arbeidsmarkedet var resultatet i 
2014 på brukere som har deltatt i introduksjonsprogrammet 
med overgang til arbeid/ utdanning 63 %. Det er 2 % under 
egen målsetting, men 3 % høyere enn målsettingen sett på 
landsbasis.

INNSATSOMRÅDE 3:
Videreføre og videreutvikle arbeidet med 
kvalifiseringsprogrammet, slik at det gir brukerne
kompetanse som sikrer varig tilknytning til 
arbeidslivet.
Det innarbeidet systematisk og fast struktur hva gjelder 
å identifisere og tilby brukere som kan ha rett på KVP. 
Mer informasjon om programmet er synlig og gjort mer 
tilgjengelig i brukersenteret. Enheten jobber kontinuerlig 
med kvalitetsforbedringer slik at program kan tilpasses 
den enkelte bruker. NAV Larvik følger gitte nasjonale og 
interne kvalitetsgjennomganger på områder som direkte er 
overførbart også inn i kvalifiseringsprogrammet. Vi har hatt 
en jevn økning av antall brukere i programmet gjennom 
hele året, totalt ved årsslutt var det 54 deltakere i program. 
Vi har et stabilt og jevnt tilsig av nye søkere. Vi oppnådde 
svært gode resultater med tanke på hovedmålet som er 
overgang til arbeid/ utdanning ved avsluttet program, 59 
% - 9 % høyere enn målsettingen. Det er høyere ut fra hva 
vi har ligget på tidligere, og det er høyt sammenlignet med 
snittet i landet.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottagere iht 
Strategidokument 2013-2016, reduksjon 
kr 1 000 000
Tiltaket har ingen synlig økonomisk effekter av aktivitetsplikt. 
Merforbruket på sosialhjelp er på 4,6 mill kr ved utgangen av 
2. tertial.

Styrket integrering, økt ramme kr 200 000.
Tiltak som midlene er fordelt til:
NAV: Ny på nett i 2014. Nybegynnerkurs ble gjennomført i 
løpet av høsten. Tiltaket videreføres i regi av biblioteket i 
2015
Samfunnskontakt: Innflytterdag. Ble arrangert 16. 
november. Erfaringene fra arrangementet i 2014 benyttes i 
planleggingen for 2015. 
Kultur og oppvekst: Ny i organisasjonslivet ble ikke arrangert 
i 2014, men ble arrangert på biblioteket i januar 2015.
Personalavdelingen: Mangfoldprisen er ny av året. 
Hovedarbeidsmiljøutvalget vedtar hvem som får 2014 
prisen i februar 2015.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 67 088 70 387 -3 299 104,9 

Sosialhjelp 41 530 45 707 -4 177 110,1

Øvrige tjenester 25 558 24 680 878 96,6

ØKONOMIKOMMENTARER
NAV Larvik hadde et samlet merforbruk på i overkant av 3 
mill kr. Merforbruket er knyttet til utbetalinger av økonomisk 
sosialhjelp og etter at kontoret ble tilført 3 mill kr ved 2. 
tertial.

Det har vært en økning i antall mottakere av økonomisk 
sosialhjelp på i overkant av 10  % bare det siste året. 
Samtidig har det vært en økning i antall brukere som har 
mottatt kvalifiseringsstønad fra 52 i 2013 til 78 i 2014.

Økningen i utbetalinger fra 2013 til 2014 er størst på 
boutgifter med 3,4 mill kr. Livsopphold har økt med om lag 
1,2 mill kr 
Det er et mindreforbruk på ordinær drift av kontoret på 
underkant av kr 400 000. Dette skyldes vakanse og at 
tiltaksmidler knyttet til kvalifiseringsprogrammet ikke ble 
brukt. På den andre siden betalte NAV Larvik kr 600 000 mer 
enn budsjettert til boligkontoret for vedlikehold av privat 
innleide boliger. 

Introduksjonsordningen har et mindreforbruk på om lag 
en halv million i 2014. Det har vært utfordringer rundt bolig 
og forsinkelse i utreise for flytninger som skulle bosettes i 
Larvik. 
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EIENDOM
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Området inneholder følgende 
Rapporterings områder

2.11 FORVALTNING

2.12 BYGG OG UTVIKLING

2.13 RENHOLD

2.14 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Eiendom er fra 1. Mars 2014 en kommunal enhet. 
Fra 01.09.2014 er enheten organisert som et 
tjenesteområde med 4 virksomhetsområder. 
Rapportering på 2014 skjer etter organisering fra sak om 
Strategidokument for Eiendom, KST 071/14. 
Drift gjelder for 10 måneder.

Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Brutto ramme 54 398 54 011 386 99,3

Inntekter -42 333 -44 025 1 693 104,0

Netto ramme 12 065 9 986 2 079 82,8

ØKONOMIKOMMENTARER FOR 
TJENESTEOMRÅDET EIENDOM
Enheten Eiendom har i 2014 et mindreforbruk på nesten 2 
mill kr. Dette skyldes følgende: 
Pensjonskostnadene er lavere enn budsjettert. 
Kostnader i driftsregnskapet er overført til investerings-
regnskapet etter at utbygging av Valmueveien 9 er vedtatt. 
Det er kommet inn høyere forsikringssum enn antatt etter 
en brann i Hoffsgate. 
En mild høst og vinter har medført lavere strømkostnader 
en beregnet. 
Renhold har et merforbruk på grunn av høyt sykefravær og 
dermed høyt forbruk av sykevikarer.

Enheten er tilført en rammeøkning på 2 mill kr i 2. Tertial 
2014.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Ferdigstille kompetanseoversikt.
Ønsket effekt: Få en kompetanseoversikt og utarbeide en 
kompetanseplan.
Resultat: Kompetanseoversikt er ferdig utarbeidet, den 
gir en helhetlig oversikt over de ansattes utdanning og 
kurs. Kompetanseoversikten skal hjelpe oss med å lage en 
kompetanseplan for videre utvikling av kompetansen innen 
eiendom.

MÅL 2:
Bedre medarbeidertilfredshet, bedriftskultur og identitet.
Ønsket effekt: Øke scor i medarbeidertilfredshet fra 4,5 
til 5.
Resultat: Eiendom har i perioden blitt underlagt kommunal 
struktur med ny organisering. Det er stort fokus i det enkelte 
virksomhetsområde på å øke medarbeidstilfredsheten. Ny 
måling kommer høsten 2015, den vil gi oss info på videre 
fokusområder.

MÅL 3:
Få gode arkivrutiner ved å ta i bruk WebSak.
Ønsket effekt: Alle prosjekter skal inn i WebSak.
Resultat: Perioden er brukt til opplæring i bruk av WebSak, 
den enkelte ansatte skal nå ha kunnskap til å legge inn sine 
saker i WebSak. Videre oppfølging og opplæring etter behov 
utføres.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Kompetanseutvikling for ansattes bruk av
kommunens  IKT systemer.
Det jobbes kontinuerlig med dette. Opplæring gis ved 
behov.

INNSATSOMRÅDE 2:
Styrking av informasjonstjenesten å forbedre 
kommunikasjon med ansatte, brukere, innbyggere 
og media.
Deltager i nettverksgruppen som opprettes av den nye 
kommunikasjonsrådgiveren.

INNSATSOMRÅDE 3:
Hjemmesiden til Eiendom i Larvik kommune vil
videreutvikles til å være en informativ og tydelig 
nettside om våre fokusområder og tjenester.
Er i drift og under videre utvikling.

ØKONOMIKOMMENTARER
Felles pensjonskostnader ble lavere enn budsjettert.

Består i hovedsak av

• KOMMUNALSJEF

• EIENDOMSUTVIKLER

• ADMINISTRASJON OG SENTRAL-

BORD

• ØKONOMI 

ANSVARLIGE ENHETER:
EIENDOM

2.11 FORVALTNING
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Bidra til framtidsretta og kostnadseffektive bygg.
Ønsket effekt: Reduserte drift og vedlikeholdskostnader.
Resultat: Man har i 2014 hatt stor fokus på materialvalg 
og løsninger på nye bygg som gir reduserte drift og 
vedlikeholdskostnader. Nye Mesterfjellet skole har en god 
arealeffektivitet pr. elev. Dette arbeidet fortsetter i 2015.

MÅL 2:
Være en pådriver i utviklingen av kommunens bygg.
Ønsket effekt: Robuste, arealeffektive og miljøvennlige 
bygg.
Resultat: Man har lykkes med å prosjektere prosjekter 
som er robuste, arealeffektive og miljøvennlige, dette også i 
samråd med brukere av bygget.

MÅL 3:
Øke bruk av IKT for å effektivisere kommunens bygg.
Ønsket effekt: Bedre forvaltning og drift av kommunens 

bygg og prosjekter.
Resultat: Det er fokusert i 2014 på å integrere Plania i våre 
nye bygg, IT avdelingen er tidlig inne i prosjekteringsfasen, 
slik at byggene inneholder nødvendig og tidsriktige 
styringer. Dette arbeidet gjøres tett opp mot drift og 
vedlikeholdsseksjonen.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Ivareta prosjektledelse i investeringsprosjekter og 
bidra aktivt i utviklings - og større rehabiliterings 
prosjekter samt bidra til en god konseptutvikling i 
tidlig fase.
Fremdeles en begrenset kapasitet på prosjektledelse. 
Prosjektledelse begrenses og tilpasses oppgaver som 
kan handteres i dag, men med siktemål mot å utvide 
ansvarsområder på sikt.

Består i hovedsak av

• INNEHA BYGGHERRE- 

FUNKSJONEN FOR LARVIK 

KOMMUNE I BYGGE- OG 

UTVIKLINGSPROSJEKTER.

• DELTA I PROSJEKTUTVIKLING 

OG STRATEGI I TIDLIG FASE I 

UTVIKLINGSPROSJEKTER. 

ANSVARLIGE ENHETER:
EIENDOM

2.12 BYGG OG 
UTVIKLING
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INNSATSOMRÅDE 2:
Videreutvikle, effektivisere prosesser i bygg-
herrerollen med fokus på økt samhandling og 
kontinuerlig forbedring.
Det arbeides med en strategi for seksjonen. Man arbeider 
med en måltavle samt utarbeide en handlingsplan og 
forankre dette i en årsplan. Alt dette omforent og avklart i 
forhold til eiendomsenhetens strategiplan. 
Seksjonen har startet med prosessarbeidet som vil bli 
implementert i LKs nye kvalitetssystem.

INNSATSOMRÅDE 3:
Offentlige anskaffelser og fornyelse av rammeavtaler 
i 2014.
Kurs i lov om offentlige anskaffelser er gjennomført for de 
fleste på seksjonen, den siste vil gjennomføre kurs i løpet 
av våren 2015.. Alle rammeavtaler inngått 2012 er fornyet/
forlenget med 2 år i henhold til avtale. Nye rammeavtaler 
varer frem til 2016.

INNSATSOMRÅDE 4:
Videreutvikle energi og klima vennlige løsninger i 
prosjektene i samsvar med gitte rammevilkår.
Det er i perioden arbeidet med å etterleve det som 
fremkommer av LKs «Klima og energiplan». Seksjonene 
Drift og vedlikehold og Bygg og utvikling jobber i fellesskap 
med å etterleve denne planen og vil fortsette arbeide inn i 
2015.

ØKONOMIKOMMENTARER
Seksjonen Bygg og utvikling fikk økt sin ramme i 2. tertial. 
Prosjekteringskostnader vedrørende Valmueveien er 
overført investeringsregnskapet etter vedtak om utbygging. 
Tjenesteområdet endte dermed i balanse.

Investeringstiltak i 2014
En oversikt over investeringsprosjektene er presentert bak i 
dokumentet, kap 5.11.
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Består i hovedsak av

• HA EGNE SERVICEAVTALER MED 

ENHETENE FOR LEVERING AV 

RENHOLDSTJENESTER

ANSVARLIGE ENHETER:
EIENDOM

2.13 RENHOLD

MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Effektivisere driften
Ønsket effekt: Nå oppsatte innsparingsmål for perioden 
tilsvarende kr 1 000 000,- 
Resultat: 3. tertial har vært utfordrende med høyt 
sykefravær og dermed mye bruk av vikarer. Oppsatte mål 
er derfor ikke nådd. Det er satt inn tiltak som videreføres i 
2015.

MÅL 2:
Fokus på økt nærvær
Ønsket effekt: Redusere fravær med 0,6 %
Resultat: Det jobbes kontinuerlig med å redusere 
sykefravær, spesielt korttidsfravær. Fraværsregistreringen 
i 2014 var fremdeles mangelfull, det var ikke mulig å få 
detaljerte fraværstall for renhold.

MÅL 3:
Utvide til to ambulerende team.
Ønsket effekt: Redusere vikarkostnader. 
Resultat: Dette er gjennomført og en har fått større 
fleksibilitet i organisasjonen. Dette gir muligheter for å 
ta flere enkelt-oppdrag, samt dekke opp der det oppstår 
behov for vikarer.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Implementere FDV system innenfor seksjonen.
Implementering av FDV systemet i daglig drift i ønsket 
omfang er utsatt i påvente av organisering av nivå 3. Det skal 
avklares prioritert ressursbruk som ivaretar opplæring samt 
support i forhold til FDV program. Systemet benyttes daglig 
i forhold til interne bestillinger. 

INNSATSOMRÅDE 2:
Økt nærvær.
Sykefravær anses kostnadsdrivende og har betydning 
for resultatet. Det samarbeides godt med både NAV 
Arbeidslivssenter og kommunens HMS-tjeneste om 
oppfølgning av sykefraværet og tilretteleggende tiltak 
på flere av våre brukersteder. Det jobbes aktivt for å øke 
tilstedeværelsen i 2014 og fremover. Det er iverksatt gym og 
tur-gruppe for de ansatte ukentlig.

ØKONOMIKOMMENTARER
3. tertial har vært utfordrende med høyt sykefravær og 
dermed mye bruk av vikarer. Årsprognosen ble ikke nådd 
og virksomhetsområdet endte opp med et merforbruk på 
kr 970 000. 
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Består i hovedsak av

• DRIFTE OG VEDLIKEHOLDE ALLE 

KOMMUNALT EIDE OG LEIDE BYGG 

• HA EGNE SERVICEAVTALER MED 

ENHETENE FOR LEVERING AV 

DRIFTSTJENESTER. 

ANSVARLIGE ENHETER:
EIENDOM

2.14 DRIFT OG
VEDLIKEHOLD

MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Ivareta helse, miljø og sikkerhet i kommunens bygg.
Ønsket effekt: Ingen skader, helseplager eller stengte 
bygg grunnet bygningsmessige forhold.
Resultat: Det er ikke meldt om noen skader eller stengte 
bygg grunnet bygningsmessige forhold.
Det var en utfordring på Ulåsen barnehage med meldte 
helseplager for ansatte, dette forholdet er utbedret.

MÅL 2:
Utføre verdibevarende vedlikehold.
Ønsket effekt: Hindre økning av følgeskader og 
vedlikeholdsetterslep.
Resultat: Det har ikke vært mulig å utføre verdibevarende 
vedlikehold i 2014 på formålsbygg, da vedlikeholdsmidlene 
har blitt brukt til løpende vedlikehold.  Økt ramme vil gi 
oss mulighet til å utføre verdibevarende vedlikehold. På 
kulturbygg ble det utført noe verdibevarende vedlikehold, 
dette grunnet ekstra bevilgning.

MÅL 3:
Innføre sikkerhetsforvaltning kommunale bygg.
Ønsket effekt: Kompetanseheving vedrørende 
sikkerhetsforvaltning.
Resultat: Det ble i 2014 igangsatt å arbeide med å innføre 
sikkerhetsforvaltning i våre bygg, dette arbeidet er ikke 
avsluttet og fortsetter inn i 2015.

MÅL 4:
Styrke energiledelse for å gjennomføre energibesparende 
tiltak.
Ønsket effekt: Utarbeide en oversikt over 
energibesparende tiltak for bygg over 1000 m2.
Resultat: Alle bygg over 1000 m2 er energimerket og det vil 
i 2015 jobbes videre med tiltak som gir energibesparende 
effekt.
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INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Videreutvikling av FDV systemet. 
Implementeringen med FDV systemet i DV seksjonen 
fortsetter. Anlegg og periodiske kontroller blir lagt inn i 
systemet av bygningsansvarlige. Arbeidsordremodulen er i 
bruk av alle bygningsansvarlige og det er siden 13. juni 2013 
registrert ca 4 000 arbeidsordrer. Arbeidet med å legge inn 
digitale tegninger med grafisk overbygning er fortsatt under 
arbeid og det er nå lagt inn ca 164 000 m2 med plantegninger 
i programmet. Dette er inkludert LKBS sine boliger.

INNSATSOMRÅDE 2:
Gjennomgang av energivurderingsrapportene med 
vurderinger på hvilke tiltak som kan gjøres for å 
spare energi.
Det er begynt et arbeid med kvalitetssikring av 
energivurderingsrapportene.
Det er også startet et arbeid med å legge til grunn kommunens 
nye «Klima- og energiplan for Larvik kommune 2014-2022.» 
Her vil energivurderingsrapportene bli innarbeidet.
Til nå har arbeidet med «tiltak 4.5 Innarbeide rutiner for å 
ta miljøhensyn i energianskaffelser til bygg» og undertiltak 
4.5.2. et arbeid som er startet. 
Videre er tiltak 4.6 «Gjennomføring av energiomlegging 
i kommunen» er i gang på ett bygg i kommunen. Det 
planlegges for utfasing av olje som energiprimærkilde i to 
bygg i 2015. (under tiltak 4.6.1)

INNSATSOMRÅDE 3:
Innføre sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg.
Arbeidet med sikkerhetsforvaltning kommunale bygg 
ligger etter i forhold til planlagt framdriftsplan. Dette pga 
manglende ressurser. I omorganiseringen på nivå 3 forsøker 
en å få ressurser til videre arbeider. Brannkontroll av boliger 
er startet opp og vil fortsette videre i 2015

ØKONOMIKOMMENTARER
Det er i 3. tertial kun utført tiltak som er helt nødvendig for å 
unngå å stenge bygninger. 
Virksomhetsområdet endte opp med et mindreforbruk på 
kr 370 000. Dette kommer av lavere strømforbruk og høyere 
forsikringsutbetaling enn forutsatt i prognosen.
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Området inneholder følgende 
Rapporterings områder

2.15 KULTUR

2.16 KOMMUNALE BARNEHAGER

2.17 OVERFØRING TIL IKKE-

 KOMMUNALE BARNEHAGER

2.18 SKOLER

2.19 SKOLEFRITIDSORDNINGER

2.20 OPPLÆRING FOR VOKSNE

2.21 BARNEVERNTJENESTER

2.22 HELSESØSTERTJENESTER   

 OG PP-TJENESTER

Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr):
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Brutto ramme 1 139 614 1 170 078 -30 464 102,7

Inntekter -184 065 -205 050 20 985 111,4

Netto ramme 955 549 965 028 -9 479 101,0

ØKONOMIKOMMENTARER 
FOR TJENESTEOMRÅDE 
KULTUR OG OPPVEKST
Samlet for tjenesteområdet: 
Samlet fikk tjenesteområdet et merforbruk i 2014 på 9,5 mill 
kr etter tilførte midler gjennom vedtak i forbindelse med 
tertialrapportering.

KULTUR, IDRETT OG FRITID
Rapporteringsområdet har et merforbruk på ca 1,25 mill kr. 

KOMMUNALE BARNEHAGER
Rapporteringsområdet 2,24 mill kr i merforbruk.

OVERFØRINGER TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER
Rapporteringsområdet har i merforbruk 5,36 mill kr.

SKOLER
Rapporteringsområdet skole har et mindreforbruk på 
0,46 mill kr.

SKOLEFRITIDSORDNINGER
Fellesområdene for SFO og Foreldrebetalinger for ordinær 
SFO i de ulike oppvekstområdene har 1,2 mill kr. i
mindreforbruk.

OPPLÆRING FOR VOKSNE
Opplæring for voksne har et merforbruk på 834 000 kr.

BARNEVERNTJENESTER
Rapporteringsområdet har 3,1 mill kr i merforbruk.

HELSESØSTER OG PP-TJENESTER: 
Rapporteringsområdet har 1,3 mill kr i mindreforbruk.

Tjenesteområdet er tilført 12,8 mill kr som en rammeøkning 
gjennom regnskapsavslutning 2013 og tertialrapport 2/2014 
(Enhetene Kultur og Barneverntjenesten).
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET:

MÅL 1:
Bibliotek: Øke antall besøk.
Ønsket effekt: Antall besøk som for gjennomsnittet i 
Vestfold (4,4).
Resultat: Ikke full måloppnåelse. 4,2 besøk pr. innb. Svak 
nedgang i antall besøk. Tror det skyldes stengte gater rundt 
biblioteket og vanskelig tilgjengelighet over flere måneder.

MÅL 2:
Bibliotek: Øke antall arrangementer.
Ønsket effekt: 20 arrangementer gjennomføres i 2014.
Resultat: Full måloppnåelse. Antall arrangementer for 
voksne har økt til 46.

MÅL 3:
Kultur: Tilrettelegge for større deltagelse i organisert og 
uorganisert kulturliv.
Ønsket effekt: 40 % av aktive i kulturforeningene er under 
20 år.
Resultat: Oppnådd mål 32%.

MÅL 4:
Kulturskolen: Alle barn i grunnskolens 1. – 4. klasse skal 
ha en valgfri uketime med kulturskoleaktivitet i SFO. 
Ble startet høsten 2013.

Ønsket effekt:
60 % av alle barn i grunnskolealder deltar i løpet av året i et 
tilbud fra Kulturskolen.
Resultat: Kulturskoletimen bidro til at anslagsvis 60 % 
av barn i grunnskolealder deltok i en kulturskoleaktivitet 
knyttet opp mot SFO. Kulturskoletimen ble avviklet 
nasjonalt høsten 2014.

MÅL 5:
Kulturskolen: Kulturskolen prioriterer igangsettelse av 
tilbud spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov.
Ønsket effekt: 5 tilbud som inkluderer barn med spesielle 
behov igangsettes ved Kulturskolen.
Resultat: Larvik kulturskole har hver torsdag undervisning 
i grupper dedikert til elever med spesielle behov. I tillegg 
får elever med spesielle behov også tilbud i vårt ordinære 
undervisningsprogram.

MÅL 6:
Idrett og friluftsliv: Tilrettelegge for at det blir flere fysisk 
aktive under 20 år.
Ønsket effekt: 66 % av aktive i idrettsforeningene er under 
20 år.
Resultat: Målt ut i fra oversikt fra de foreninger som 
søker om tilskudd fra kommunen og som er basert på 
medlemsregistrering i Norges idrettsforbund pr. 31.12.2013 
er antallet under 20 år 44 %. Dette er samme tall som for 
2012. I 2011 var tallet 45 %.

MÅL 7:
Idrett og friluftsliv: Tilrettelegge for optimal bruk 
og utnyttelse av kommunale idrettsanlegg.

Består i hovedsak av

• BIBLIOTEK

• KULTURSKOLE

• IDRETT

• FRITID

• ØVRIG KULTUR

ANSVARLIGE ENHETER:
KULTUR

IDRETT OG FRITID 

BIBLIOTEK

2.15 KULTUR
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Ønsket effekt: 95 % utnyttelse av kommunale 
idrettsanlegg.
Resultat: Gjennomsnittlig belegg på ettermiddag og 
kveldstid i ukedagene kl. 16-22.00 for alle de kommunale 
idrettsanleggene er:

• Idrettshaller totalt: 84 %
• Stavernshallen 97 %
• Bommestadhallen 82 %
• Kveldehallen 67 %
• Farrishallen 90 %
• Svømmehaller totalt: 80 %
• Kveldehallen 60 %
• Farrishallen 100 %
• Kunstgressbaner totalt: 72 %
• Månejordet 77 %
• Kaken 77 %
• Naturgressbane (Månejordet): 62 %

Det totale gjennomsnittet er 79 %. 
Treninger og arrangementer i helger i alle anleggene er ikke 
tatt med i beregningsgrunnlaget. Det er generelt vanskelig 
å få leid ut fredager fra kl. 20-22.00 i alle anleggene samt 
kl. 16-17.00 i Kveldehallen, Bommestadhallen og på 
fotballbanene. I tillegg antas det at nedgang av antall aktive 
under 20 år fører til mindre behov for leietider.

MÅL 8:
Fritid: Tilrettelegge for at alle støttekontaktvedtak 
følges opp. 
Ønsket effekt: Alle støttekontaktvedtak følges opp.
Resultat: Full måloppnåelse. De vedtakene som ikke er 
iverksatt er etter avtale med bruker eller foresatte.

MÅL 9:
Øke antall arrangementer på Fabrikken.
Ønsket effekt: 25 arrangementer gjennomføres på 
Fabrikken i 2014.
Resultat: Full måloppnåelse. Med egne, og i samarbeid 
med ungdomsorganisasjoner, har det vært gjennomført 39 
arrangementer.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Øke attraktiviteten til Larvik bibliotek
Tiltak: Antall dag- og kveldsarrangement for voksne har økt 
til 46, og antall dag arrangement for barn til 53 stk. 
Alle 3. klassene i Larvik har vært på bibliotek besøk og fått 
lånekort. 

2 316  barn har vært på organisert klassebesøk på biblioteket.
Biblioteket har besøkt et stort antall skoler og barnehager. 
som ikke kan komme til biblioteket . 
Biblioteket har deltatt på 10 foreldremøter i skole og 
barnehager.
Det er holdt 6 foredrag om bøker i ulike foreninger for 
voksne. Det er lansert utlån av eBøker fra 23. april.
Lokalene er oppgradert: Ny scene, blendingsgardiner og 
noen nye møbelinnkjøp.

INNSATSOMRÅDE 2:
Øke aktiviteten blant barn og unge som selv ikke
finner fram til de organiserte og uorganiserte
tilbudene
Fabrikken jobber kontinuerlig med aktiviteter etter innspill 
fra ungdommen selv. Dette er unge som i liten grad 
nyttiggjør seg av ordinære tilbud, men er aktive brukere av 
ungdomshuset.

Det er startet opp et pilot prosjekt med tre skoler, Hedrum 
u-skole, Ra og VM, med en miljøarbeider i 50% stilling. 
Miljøarbeideren jobber i samarbeid med skolen for å finne 
ungdom som ikke nyttiggjør seg av allerede eksisterende 
tilbud i kommunen og loser dem inn i tilbud som de ønsker 
etter metoden Fritid med bistand.

I regi av støttekontakttjenesten jobbes det individuelt med 
barn/ungdom som har vedtak for å introdusere dem for 
allerede eksisterende aktiviteter. Prosjektperioden for det 
fysiske lavterskeltilbudet Aktiv Larvik avsluttes 31.des 2014. 
Prosjektet retter seg mot ungdom og evalueres høsten 2014. 
Dersom tiltaket skal videreføres etter prosjektperioden må
det tilføres økonomiske midler.

Prosjektperioden for det fysiske lavterskeltilbudet Aktiv 
Larvik ble formelt avsluttet 31.des 2014, men videreføres 
ut våren 2015 med midler som en har til disposisjon. 
Prosjektrapport er utarbeidet. Dersom tiltaket skal 
videreføres høsten 2015 må det tilføres økonomiske midler 
i størrelsesorden kr
250 000,-.

INNSATSOMRÅDE 3:
Sikre at aktivitet og anlegg er tilpasset de ulike 
gruppers behov og ønsker, særlig de som i dag
driver lite idrett og friluftsliv
• Arbeidet med å rehabilitere Farrishallen ble avsluttet 

september 2014. Rehabilitering av øvrige kommunale 
idrettsanlegg vurderes fortløpende og i samarbeid med 
eiendomsavdelingen basert på verifiseringsrapporten.

• Avklaring om Stavern idrettspark fase 1b, 2 og 3 og 
reguleringsplanen for dette området. Kjøp av tomt av 
Skifte Eiendom er avklart.

• Avklare videre fase 1, 2 og 3 på Månejordet 
Aktivitetspark.

• Utrede områdene på dagens E-18 Bommestad-
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Farriseidet som blir frigitt til fysisk aktivitet og friluftsliv. 
Legges på nytt inn i ledelsens gjennomgang.

• Fulgt opp og har et samarbeid med lag og foreninger 
som ønsker en egen anleggs utvikling, herunder Stag 
sportsklubb (turnhall og kunstgressbane), Kvelde 
vannskisportklubb (vannskisportanlegg Brunlanes), 
Tjølling IF (kunstgressbane og kunstis), Øvrige 
lag og foreninger gjennomført i forbindelse med 
spillemiddelsøknader.

• Kulturdepartementet overførte arbeidet med 
idrettfunksjonell forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg 
til kommunene, med enkelte unntak. Avdeling idrett og 
friluftsliv håndterer dette.

• Kvalitetssikret prosjektering av Torstvedt skole i forhold 
til idrettsanlegg og uteområder til fysisk aktivitet 
(nærmiljøanlegg).

• Sikring av areal til idrettsformål i kommunens arealdel 
i dialog med PBLG og idrettslag.

INNSATSOMRÅDE 4:
Styrke frivillige lag og foreninger, utvikle 
organisasjonsform og øke aktivitet og deltagelse
Det har vært avholdt informasjonsmøte med lag og 
foreninger innenfor kultur og idrett om økonomi, framtid og 
organisasjonsformer. Det har blitt tilrettelagt for lokaler til 
øvelser, møter, forestillinger mm for lag og foreninger

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Husleie Studio Nille, reversere tidligere innsparing, 
økning kr 200 000.
Er lagt tilbake i forhold til forslag i enhetsoptimaliseringen.

Fargespill, økning kr 400 000.
Fargespill er fra 01.01.2014 lagt organisatorisk og 
administrativt til Kultur, idrett og fritid. I samarbeid med 
Larvik læringssenter videreføres Fargespill så langt det lar 
seg gjøre innenfor de gitte økonomiske rammene i 2014.

Oslofjordens friluftsråd, økning kr 54 000.
Tilskuddet er utbetalt.

Overføring til Larvik museum, økning kr 144 000.
Overføringen er foretatt.

Grunnlovsjubileum 2014, økning kr 350 000. 
Midlene forvaltes av Grunnlovskomiteen.

Slaget på Nesjar, økning kr 250 000. 
Tilskuddet er utbetalt.

Reversere vedtak om deltagelse i 

Vestfoldfestspillene, økning kr 150 000.
Tilskuddet utbetales i 2014. Larvik kommunes videre 
engasjement er avklart. 

Kulturformidling i SFO (statsbudsjettet), økning 
kr 877 000. 
«Kulturskoletimen» er et gratis kulturskoletilbud en time pr 
uke for alle elever i 1. til 4. klasse i grunnskolen. Dette foregår 
i skolens SFO-tid.  Denne ordningen ble ikke videreført av 
den nye regjeringen og vil følgelig bortfalle fra høsten 2014.

Tilskudd til medfinansiering spillemidler, økning 
1,8 mill kr. 
Tilskuddet på kr 5 mill er utbetalt.

Styrket tilskuddsramme idrett, driftstilskudd til 
idrettsforeningene, økning 1 mill kr. 
Tilskuddet er utbetalt.

Avvikle kulturskoletime SFO, nytt statsbudsjett, 
reduksjon kr 560 000.
Reduksjonen gjelder bortfall av «Kulturskoletimen» høsten 
2014.

Tilskudd til tiltak for uorganisert ungdom etter 
søknad, økning kr 400 000.
Det er innhentet informasjon og det er opprettet dialog med 
andre byer som har gode tiltak til denne gruppen. Nye tiltak 
vil igangsettes fortløpende ut året.

Tilskudd til Tollerodden, økes fra kr 250 000 til 
kr 500 000.
Tilskuddet er utbetalt.

Styrking av bevilgning til media, Larvik bibliotek, 
økning kr 200 000.
Det er avsatt 100 000 kr til innkjøp av eBøker som kan lånes 
ved å laste ned applikasjonen eBokbib. Budsjettet for barn/
ungdom og voksne er økt med henholdsvis   30  000 kr og 
70 000 kr.

Sommerformidling, Kaupang, økning kr 100 000.
Tilskuddet er utbetalt.
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ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 80 263 81 516 -1 253 101,6 

Kulturskolen 17 374 19 551 -2 177 112,5 

Øvrig kultur 13 404 12 638 767 94,3 

Bibliotek  12 244 12 554 -310 102,5 

Idrett og frilutfsliv  31 851 32 004 -153 100,5 

Fritid  5 388 4 770 619 88,5 

ØKONOMIKOMMENTARER
Det har vært meget krevende å holde de økonomiske 
rammene for Kultur, idrett og fritid i 2014. Årsakene til 
merforbruket er sammensatt. Dels har virksomheten hatt 
et noe for høyt lønnsforbruk. Det er gjort organisatoriske 
grep i løpet av 2014. For 2015 blir to 50 % stillinger eksternt 
finansiert ved overføring til andre arbeidsoppgaver 
innen Kultur og Oppvekst. Dette utgjør en besparelse på 
lønnsutgifter som vil medføre at lønnsutgiftene er i tråd 
med de bevilgede økonomiske rammene. 
Det har også vært svikt i de forventede inntektene til 
virksomheten. Som følge av innsparing i andre virksomheter 
har Kultur, idrett og fritid mistet inntekter (internsalg).

Det har vært arbeidet kontinuerlig med å holde virksomheten 
i økonomisk balanse. Tiltak som er iverksatt er som nevnt 
omstrukturering og nedbemanning. Dette er tidkrevende 
tiltak som er igangsatt i løpet av året og har derfor ikke gitt 
full økonomisk uttelling i budsjettåret. Noen av tiltakene 
som er igangsatt i 2014 vil ha ytterligere positiv innvirkning 
på den økonomiske situasjonen videre i 2015 og senere i 
økonomiperioden.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET:

MÅL 1:
Bedre læringsmiljø i barnehagen
Ønsket effekt: 5 % færre barn blir henvist til 
PP-tjenesten på grunn av samspillproblematikk og/
eller relasjons vansker. 20 % færre barn søker om utsatt 
skolestart.
Resultat: Første kulepunkt er ikke nådd. 
4 barnehagebarn flere enn i 2013 ble henvist til PPT. Det 
er samme antall barn, 3 stk, som har fått innvilget utsatt 
skolestart i 2014 som i 2013.

MÅL 2:
Styrket språkopplæring i barnehagen.
Ønsket effekt: 5 % færre barn henvises til PP-tjenesten for 
språkvansker. Ingen barn med minoritetsbakgrunn som er 
født i Norge har behov for grunnleggende norsk i skolen.
Resultat: 32 førsteklassinger får grunnleggende norsk i 
2014. Det er en økning på 2 fra året før. Det er ikke klart hvor 
mange av dem som er født i Norge.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Læringsmiljø og Ledelse
Tiltak: Barnehagestyrerne har i 2014 blitt omorganisert 
og samlet i virksomhetsområde barnehage. Det er i 2014 
blitt arbeidet med planen  «Kvalitet i barnehage» som 
skal legges frem i 2015.  Denne vil i likhet med «Kvalitet i 
skolen» bygge på de fire pilarene foreldresamarbeid, læring, 
grunnleggende ferdigheter og ledelse. Rammeplanens 
føringer vil bli en integrert del av planen.

Mange av barnehagene har hatt et spesielt fokus på 
Rammeplanens fagområde antall, rom og form for å utvikle 
barnas matematiske kompetanse. Flere av barnehagene 
prøver ut iPad som et tiltak i barnehagene. Dette har vært 
svært positivt mottatt i de barnehagene som har prøvd ut 
dette.
3 kommunale barnehager har vært med i et nasjonalt 
likestillingsprosjekt «Likestilte tjenester for alle». Også 3 
ikke-kommunale barnehager har vært med i det samme 
prosjektet. Det ble sluttført i 2014.

Består i hovedsak av

• DET ER 18 KOMMUNALE  

BARNEHAGER I LARVIK.

• FELLESOMRÅDET BARNEHAGE  

LØSER OPPGAVER FOR BÅDE 

KOMMUNALE OG IKKE- 

KOMMUNALE BARNEHAGER. 

ANSVARLIGE ENHETER:
OPPVEKST NORDØST

OPPVEKST SØRVEST

OPPVEKST SENTRUM

LARVIK LÆRINGSSENTER

2.16 KOMMUNALE
BARNEHAGER
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INNSATSOMRÅDE 2:
HelART i barnehage: 3 nye barnehager 
implementerer helART i 2014
Hovland og Hovlandbanen barnehager har startet  med 
implementering av helART. HelART barnehage er et 
arbeid som er for de ansatte. På planleggingsdager og 
i personalmøter diskuterer og reflekterer de voksne 
over sin væremåte overfor barn. Målet er å utvikle god 
relasjonskompetanse hos de voksne, bevisstgjøre dem i 
forhold til  språksetting, anerkjennelse og som rollemodeller. 
Barn skal møte trygge og forutsigbare voksne som fremmer 
læring, lek og trivsel.

INNSATSOMRÅDE 3:
Styrket læring: Bedre tilpasset læring for barn
Ønsket resultat er redusert omfang av vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp.
Barnehagene har en liten økning i antall enkeltvedtak om 
spesialpedagogisk hjelp fra 2,5 %til 2,8% i 2014. Det er 
viktig å påpeke at barnehagene i Larvik ligger lavt når det 
gjelder spesialpedagogisk hjelp og klarer å hjelpe de aller 
fleste innenfor de ordinære rammene. Den lille økningen 
kan skyldes et sterkt fokus på tidlig innsats og at det er 
tilnærmet full barnehagedekning i kommunen.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Justering, reduksjon i ramme kr. 2 mill.
Barnehagebruksplanen var planlagt lagt frem i februar 
2014 og den vil beskrive organisatoriske endringer i dagens 
barnehagestruktur.
Barnehagebruksplanen ble ikke behandlet i 2014 og vil bli 
behandlet i 2015. 
Bygging av Torstvedt barnehage ble startet opp høsten 
2014. Det blir en barnehage med plass til 110 barn på 
Torstvedt samlokalisert med Torstvedt skole, familiesenter 
og idrettshall.
Barnehagen antas å starte med barn fra august 2016. 
Den vil da erstatte Hovland barnehage og Hovlandbanen 
barnehage som i dag er i leide, midlertidige lokaler på 
Hovlandbanen.

Reduksjon kr 2 895 000 i 2014 og 2015, 
kr 3 195 000 fra 2016 og utover.
Thor Heyerdahl barnehage avdeling Framparken ble
nedlagt 01.08.2013. Rammen til barnehage er redusert på 
grunn av nedleggelse av Thor Heyerdahl barnehage avd. 
Fram.

Kr 300 000 flyttet til rapporteringsområde 
Eiendomsforvaltning.
Overføring husleie for nedlagt barnehage, Thor Heyerdahl 
barnehage avd. Framparken er nedlagt, men leiekostnaden 
er bundet ut 2015.

Konsekvenser av nytt statsbudsjett, 
reduksjon kr 2 919 000. 
Økt makspris gir høyere inntekt.
Reversering av opptrapping mot to barnehageopptak 

Statens rammeoverføring er redusert på grunn av:
• Økt makspris. 
• Redusert antall 1-åringer i barnehage grunnet       
   kontantstøtte gir reduksjon i ramme
• Reversering av to barnehageopptak i året.

Denne reduksjonen ble i revidert nasjonalbudsjett reversert 
og Larvik kommune har fått en tilbakeføring på 1,3 mill kr. 

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  132 874 135 115 -2 241 101,7 

Fellesområdet barnehage  -1 172 -1 055 -117 90,0 

Oppvekst nordøst  44 399 44 543 -144 100,3 

Oppvekst sentrum  44 596 45 338 -743 101,7 

Oppvekst sørvest  39 512 40 035 -523 101,3 

Larvik Læringssenter  5 540 6 253 -713 112,9

ØKONOMIKOMMENTARER
Totalt har virksomhetsområdet 2,2 mill kr i merforbruk. 

Kommunale barnehager:
Barnehager i oppvekstområdene har et merforbruk på kr 1,4 
mill.
Thor Heyerdahl barnehage avd. Nanset har et merforbruk 
på kr 250.000.
Kommunens minoritetsspråklige tilbud til førskolebarn to-
språklig assistanse har et merforbruk på kr. 450.000 pga 
uløst overtallighet
Asylbarnehagen har et merforbruk på kr 550.000 pga uløst 
overtallighet.

Fellesområdet barnehage er omtrent som budsjettet.
Spesialpedagogiske tiltak er i henhold til budsjett.
Foreldrebetalinger for kommunale barnehager har en
 mindreinntekt på kr 87.000.
Kursing, gruppenettverk og investering i inventar er i
henhold til budsjett.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Overføring til ikke-kommunale barnehager er i tråd med 
gjeldende lover og forskrifter.
Ønsket effekt: Ingen mottatte klager på vedtak fra ikke-
kommunale barnehager.
Resultat: Ingen mottatte klager.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Regelmessig dialog med ikke-kommunale 
barnehager
Tiltak: Det er arrangert et felles styremøte i 1. tertial og i 
november 2014.

INNSATSOMRÅDE 2:
Samarbeid om kompetansemidler og arbeidet 
med likestilling.
Det ble  våren 2014 gjennomført en kursrekke for ufaglærte 
assistenter. Tilbudet har gått til ikke - kommunale og 
kommunale barnehager. Det var 70 deltakere fordelt likt 
mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager. 
Tiltaket ble finansiert av fylkesmannen.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økning i tilskudd 8 mill kr  i 2014.
Tilskuddet beregnes iht forskrift.
Økningen skyldes hovedsakelig kommunens 
pensjonsutgifter.
Konsekvenser av nytt statsbudsjett, 
reduksjon kr 2 384 000.
Økt makspris gir høyere inntekt.
Reversering av opptrapping mot to barnehageopptak.

Består i hovedsak av

• TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE 

BARNEHAGER. 

• DET OVERFØRES TILSKUDD TIL 21 

ORDINÆRE, 5 FAMILIE- OG 2 ÅPNE 

IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

ANSVARLIGE ENHETER:
OPPVEKST SENTRUM

2.17 OVERFØRING TIL 
IKKE-KOMMUNALE 
BARNEHAGER
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ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  168 822 174 183 -5 361 103,2

ØKONOMIKOMMENTARER
Det er overført kommunalt tilskudd for 2014 på 157,4 mill kr.
Det er kompensert 1,9 mill kr for graderte satser i 
foreldrebetalingen.
Det er kompensert 1,7 mill kr for søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen.
Det er overført 4,06 mill kr til Larviks-barn i andre kommuner, 
mens det er inntektsført kr 1,2 mill kr fra andre kommuner.
Det er foretatt foreløpig avregning av tilskudd til ikke-
kommunale barnehager, basert på kommunale barnehagers 
regnskap. På bakgrunn av dette er det foretatt avsetning på 
10,35 mill kr til etterbetaling. Endelig avregning blir foretatt 
etter godkjent regnskap.
Totalt har rapporteringsområdet et merforbruk på 5,36 mill 
kr.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Elever som går ut av grunnskolen har et kunnskapsnivå 
som gjør at de er godt forberedt på kravene de møter i 
videregående utdanning
Ønsket effekt: Gjennomsnitts karakter for fagene norsk, 
engelsk og matematikk for avgangselever skal minst ligge 
på nivå med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13.
Andelen elever på 10. trinn som skårer i laveste 
prestasjonsgruppe i fagene norsk, engelsk og matematikk 
skal som minimum ikke være større enn gjennomsnittet for 
KOSTRA-gruppe 13.
Resultat: Skoleåret 2013/2014
Karakteren ved eksamen i norsk hovedmål skriftlig viser 
at kommunen ligger likt med kommunegruppe 13 og 0,1 
høyere enn Vestfold fylke og nasjonalt nivå. 
Karakteren ved eksamen i engelsk skriftlig viser at kommunen 
er 0,2 lavere enn Kommunegruppe 13, Vestfold fylke og 
nasjonalt nivå. Karakteren ved eksamen i matematikk 
skriftlig viser at vi ligger 0,3 høyere enn Kommunegruppe 13 
og Nasjonalt, og 0,2 høyere enn Vestfold fylke. 

MÅL 2:
Elever som går ut av 7. trinn har et kunnskapsnivå som 
gjør at de er godt forberedt på kravene de møter i på 
ungdomstrinnet
Ønsket effekt: Andelen elever som skårer i mestringsgruppe 
4 og 5 på nasjonale prøver 8. trinn i matematikk og engelsk 
skal være minst på nivå med gjennomsnittet for KOSTRA-

gruppe 13.
Andelen elever som skårer i mestringsgruppe 4 og 5 på 
nasjonale prøver 8. trinn i lesing skal være høyere enn 
gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13.
Resultat: Resultatet av nasjonal prøver i regning for 8. trinn 
viser at vi ligger lavere på mestringsnivå 4 og 5 enn KOSTRA-
gruppe 13.
Resultatet av nasjonal prøver i engelsk   for 8. trinn viser at 
vi ligger lavere på mestringsnivå 4 og 5 enn KOSTRA-gruppe 
13. Resultatet av nasjonal prøver i lesing  for 8. trinn viser at 
vi ligger lavere på mestringsnivå 4 og 5 enn KOSTRA-gruppe 
13.

MÅL 3:
Alle elever i Larvik er gode lesere.
Ønsket effekt: Andel elever på nasjonale prøver i lesing 
på 5. trinn mestringsnivå 3 er høyere enn KOSTRA-gruppe 
13.  Andel elever på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn 
mestringsnivå 1 er lavere enn KOSTRA-gruppe 13. 
Andel elever i obligatorisk lesetest på 2. trinn som skårer 
under kritisk grense er mindre enn 5 %.
Resultat: Resultatene på nasjonale prøver i lesing på 
5. trinn viser at vi ligger lavere på mestringsnivå 3  enn 
KOSTRA-gruppe 13.  Resultatene på nasjonale prøver i 
lesing på 5. trinn viser at vi ligger høyere på mestringsnivå 
1 enn KOSTRA-gruppe 13. Resultater i obligatoriske tester 2. 
trinn har vært bearbeidet på hver skole mars 2014. 
Det foreligger ikke på dette tidspunktet noen samlet oversikt  
for kommunen over disse testene.

MÅL 4:
Elever i Larvik trives på skolen.
Ønsket effekt: Andelen elever som svarer i elev-
undersøkelsen at de trives sammen med lærerne på  7. 

Består i hovedsak av

• 11 BARNESKOLER 
• 4 BARNE- OG UNGDOMSSKOLER 
• 4 UNGDOMSSKOLER 
• VERDENSMESTEREN  

(INTRODUKSJONSSKOLE FOR  
MINORITETSSPRÅKLIGE OG MORS-
MÅLSLÆRERE)

ANSVARLIGE ENHETER:
OPPVEKST SØRVEST

OPPVEKST SENTRUM

OPPVEKST NORDØST

LARVIK LÆRINGSSENTER

2.18 SKOLER
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og 10. trinn er lik eller høyere enn resultatene fra KOSTRA-
gruppe 13.
Resultat: Spørsmålstillingene er litt endret i elev-
undersøkelsen i høst og det stilles nå spørsmål generelt om 
trivsel og støtte fra lærer. Resultatene viser at på 7. trinn er 
trivselen like høy i Larvik  som i KOSTRA-gruppe 13.
Når det gjelder trivselen på 10. trinn ligger den 0,1 under 
resultatet i KOSTRA. Det er en ubetydelig variasjon.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Programmet «Kvalitet i skolen». 
Programmets innsatsområde i 2014 er: Læringsmiljø 
med Vurdering for læring og klasseledelse.
Planen «Kvalitet i skolen 2014-2016» ble i desember 2013 
revidert og politisk vedtatt. 

6 av kommunene skoler deltok i den nasjonale satsningen 
Vurdering for læring( VFL) i regi av Utdanningsdirektoratet 
som ble avsluttet juni 2014. I nærmere to år har alle 
lærere fra disse skolene deltatt i satsningen. Målsettingen 
med deltakelsen har vært å videreutvikle lærernes 
vurderingspraksis gjennom økt kompetanse og forståelse 
for vurdering som redskap for læring. I satsningen er det 
lagt vekt på kompetanseheving som har direkte kobling 
mot læring i klasserommet. Ved siden av teorien har de 
praksisnære metodene, tipsene og fortellingene stått i fokus. 
Hele tiden har utgangspunktet vært å utvikle vurdering som 
fremmer elevers læring. De resterende 13 skolene startet sitt 
arbeid med VFL  august 2014 og avslutter våren 2015.

Alle ungdomsskolene i kommunen er med i den statlige 
satsningen «Ungdomstrinnet i utvikling». Satsningen har 
tre sentrale virkemidler; skolebasert kompetanseutvikling, 
lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Målet med 
satsningen er å utvikle en mer praktisk, variert og relevant 
undervisning på ungdomstrinnet. I Larvik er fokus 
klasseledelse og regning.  Metoden for skoleutvikling 
er kollegaveiledning og «lærende møter» som sikrer 
kollektiv utvikling i skolen. Høyskolen i Vestfold var inne 
med kompetanseheving i regning i 2. tertial. Den statlige 
satsningen varte ut 2014 og skolene fortsetter ut våren 2015 
med lokale tiltak.

«Smart læring med ny teknologi»
Prosjektet ble etablert som «Smart læring med ny teknologi» 
med utgangspunkt i SIKT 2 planen. SIKT planen ble revidert 
til SIKT 2 i juni 2012 og et vesentlig punkt i dette arbeidet var 
å følge opp den teknologiske utviklingen i skolen på linje 
med resten av samfunnet. I forbindelse med bygging av ny 
Mesterfjellet skole ble dette mer aktualisert og man gikk her 
etter nøye vurderinger for en trådløs teknisk løsning. Videre 

ble eget datarom tatt vekk og ny teknologi og ny bruk måtte 
finne sin løsning.
I SIKT 2 planen ble det brukt uttrykket «nettbrett». I ettertid 
har IT-avdelingen i Larvik kommune valgt iPad som 
kommunenes nettbrettløsning og heretter brukes begrepet 
iPad.
Prosjektet startet opp i våren 2013 med iPad 1:1 i 4 klasser, 
og ble utvidet i august 2013 med 10 minipad til 1. klasse på 
Torstrand skole.
Skoleåret 2013/2014 omfattet prosjektet: 3. trinn, 6. trinn og 
10. trinn til sammen 4 klasser.
1. august i år gikk prosjektet over i en ny fase på Mesterfjellet 
skole. En 1-10 trinnskole med pr dato 530 elever.

Følgende utstyr er i bruk:
Det er 180 «iPad 4» til elevene på ungdomstrinnet. Elevene 
har sin egen iPad, 1:1 på ungdomstrinnet
For barnetrinnet vil det være flere brukere per iPad. På 
trinnområdet til 5.-7. klasse står det 3 traller med 85 iPad 2. 
På trinnområdet til 1.-4. står det også 3 traller med iPads. 2 
av trallene inneholder til sammen 58 iPad mini som primært 
skal brukes av 1. og 2. trinn, og det er 1 tralle med 30 iPad 2 
som primært disponeres av 3. og 4. trinn.
Evalueringen av prosjektet vil foreligge våren 2015. Her vil 
det blant annet legges vekt på effekt på læring, elevens 
synspunkter på bruk, hvilke fag det har vært fornuftig å 
bruke det i og hva slags apper som har vært godt egnet  å 
bruke i læringsøyemed. Lærernes tilbakemeldinger om 
motivasjon, variasjon og metodikk knyttet til iPad bruk.

“IKTplan.no - implementering og bruk”
SIKT 2 anbefaler implementering av IKT-plan som er Larvik 
kommunes plan for elevers innøving av digitale ferdigheter i 
grunnskolen. Innholdet er i henhold til gjeldende nasjonale 
kompetansemål og  rammeverk for digitale ferdigheter, 
fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Planen inneholder 
kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser 
koblet opp mot alle målene.
 Våren 2014 startet implementeringen med kompetanseløft 
for lærere.  Pr februar 2015 vil alle lærere vært gjennom et 
kurs på 3 x 2 timer.  Målet med kurset har vært at innholdet 
i planen skal være kjent og at planen brukes under 
planlegging av undervisning. Larvik kommune kommer til å 
fortsette med kurs for lærere i tiden som kommer.

INNSATSOMRÅDE 2:
Tilpasset opplæring, Bedre tilpasset opplæring for 
elevene, Vurdering for læring, Ønsket resultat er 
redusert omfang av vedtak om spesialundervisning.
Tiltak: Samarbeidsprosjektet «Bedre tilpasset opplæring» 
mellom PPT og barnehage / skole arbeider videre. Antall 
elever med enkeltvedtak er i 2014 på 7,75 %. Det er 0,1 % 
lavere enn foregående år. Det har vært færre  elever som har 
fått tildelt timer med assistent som en del av enkeltvedtaket. 
Det er redusert fra 231 – 199 i 2012/2013 var det 286. Dette er 
en ønsket og riktig utvikling.  Det har  vært en reduksjon av  
vedtak med 1 -2 timer pr uke. Det viser at elever som trenger 
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litt ekstra får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen  
med  tilpasset opplæring.  Målet i prosjektmandatet er å 
få redusert spesialundervisningen til 7%. Det er fremdeles 
mye å arbeid med og det er svært viktig at PPT deltar i 
systemarbeidet på skolene for bedre å  legge til rette for 
tilpasset opplæring og ikke minst sikre kvalitet på den 
spesialundervisningen.
Det er utarbeidet nye kartleggings rutiner som gjelder 
for alle skolene . Rutinene beskriver når alle elever skal 
kartlegges i basisfag og i tillegg hvilke kartlegginger som må 
gjennomføres i forhold til elever som henvises til PPT. 

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Vedtatt økning (fra vedtak 2013) 1 mill kr i 2014.
Grunnskole opptrapping ramme, fra vedtak 2013) 
4,5 mill kr i 2014.
Vedtatt generell økning av ramme er reversert og er erstattet 
av andre konkrete tiltak.

Tidlig innsats i grunnskolen, 4,5 mill kr til småskolen 
fra 2014.
4, 5 millioner er fordelt på 1. til 4. trinn etter elevtall. Midlene 
har gått til styrking av grunnleggende ferdigheter i lesing og 
regning og til økt tilpasset opplæring.

Dysleksitiltak og digitale verktøy, 1 mill kr fra 2014.
Koordinator i 50% stilling er tilsatt ved kompetansesenteret 
på Frøy. Innkjøp av PCer er gjort og fordelt på skolene i 
forhold til antall elever. PCene  brukes av elevene i skoletida. 
Det gis opplæring.

Oppfølging av SIKT 2, nettbrett Mesterfjellet skole, 
kr 500 000 fra 2014
Midlene er brukt til innkjøp av iPad til Mesterfjellet skole 
august 2014. Det er gjennomført en pilot på de tre skolen 
som er samlokaliseres. Erfaringer derfra tas med i videre 
arbeid og piloten fortsetter på Mesterfjellet skole. 
Piloten evalueres i løpet av våren 2015.

Økt antall lærere på ungdomsskoletrinnet, statlig 
finansiering, 9,1 mill kr.
Larvik kommune har mottatt kr. 9 093 098 fra
Utdanningsdirektoratet for 2014. Det skal dekke utgiftene 
knyttet til ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet. 

Øke midler til kompetanse og etterutdanning 
kr 150 000.
Øke midler til kompetanse og etterutdanning kr 150  000. 
16 lærere har deltatt i Kompetanse for kvalitet i 2014. De 
fleste innenfor naturfag og matematikk. 2 av 16 lærere har 
kommet inn under stipendordningen. De andre 14 får 40% 
permisjon med lønn for å studere. Kommunen dekker selv 

reiseutgifter, kost, losji og bøker.

Bortfall miljøarbeiderstilling fra 2014, kr 600 000.
Ved samlokalisering av de tre sentrumsskolene 
trekkes det inn en stilling av de tidligere bevilgede 
miljøarbeiderstillingene. Dette er gjort i prosessen med 
etablering av nytt kollegium ved Mesterfjellet skole.

Øremerket tilskudd til valgfag i 9. og 10. klasse, 
kr 1 354 000. 
Tilskuddet er fordelt på skolens ungdomsskoler etter 
elevtall. Dette følger budsjettåret.

Reduksjon elever i private skoler, redusert ramme 
kr 662 000.
Grunnskolens ramme er redusert i forhold til antall elever 
som går i private skoler i andre kommuner. Dette følger 
budsjettåret.

Avvikling ordning med frukt og grønt, iht nytt 
statsbudsjett, reduksjon kr 845 000.
Ordningen blir behandlet og evaluert i egen sak i juni. 
Kommunestyret vedtok å videreføre ordningen på lik linje 
med eksisterende ordning. Det ble bevilget ekstra midler til 
dette for  2014. 

Økt ramme grunnskole, KST-vedtak for 2014, 
3 mill kr.
Midlene er fordelt til styrking på 5.-7. trinn og på 8. til 10. 
trinn. Midlene skal brukes til matematikk og naturfag.

Larvik læringssenter, Verdensmesteren, styrking 
ramme kr 250 000.
Verdensmesteren mottaks-skole er tilpasset styrket 
ramme. Økt aktivitetsnivå er ellers knyttet til tiltak for 
funksjonshemma barn med særskilte tilskudd fra IMDI.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  441 031 440 572 459 99,9 

Fellesområdet skole  25 987 25 314 672 97,4 

Oppvekst nordøst  171 019 169 998 1 020 99,4 

Oppvekst sentrum  102 463 103 421 -958 100,9 

Oppvekst sørvest  129 042 129 175 -133 100,1 

Larvik Læringssenter  12 520  12 664  -143  101,1 

ØKONOMIKOMMENTARER
Rapporteringsområdet skole har totalt et mindreforbruk 
på kr 460  000. Fellesområdet skole har et mindreforbruk 
hovedsakelig i forbindelse med skoleskyss og opplæring til 
fosterhjemsplasserte i andre kommuner på 670 000 kr.
Skoleskyss har lavere kostnader enn budsjettet med 
bakgrunn i ny kostnadsfordeling hos leverandør samt sterk 
fokus på samkjøring av elever. Kostnader til opplæring 
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for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner er i 
utgangspunktet en varierende elevgruppe.
Grunnskolene i de ulike oppvekstområdene er samlet sett 
i henhold til budsjett. Verdensmesteren har et merforbruk 
på kr 300 000 som skyldes faseforskyvning av tilskudd fra 
Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) på kr 398 000 
som først regnskapsføres i 2015.

Morsmålsopplæringen har et mindreforbruk på kr 150.000.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr):

 Budsjett Regnskap

Oppvekst, investering i fagsystem  700 495
Oppad er valgt som leverandør av nytt 
skoleadministrativt system. Programvaren er 
kjøpt og installert. Arbeidet i 2014 er i henhold til 
prosjektplan.
Opplæringen av skolesekretærer, rektorer/teamledere 
starter januar 2015. Opplæring av SFO-ledere og 
lærere er planlagt våren 2015. Integrasjon med 
andre programmer skjer våren 2015. Prosjektet 
varer til sommeren 2015 og gjenstående midler 
i 2014 er søkt overført til 2015. Full drift er ved
oppstart av nytt skoleår august 2015.

Grunnskole IKT, opprettholde standard 0 0
Det er belastet i henhold til plan

Inventar og utstyr Mesterfjellet skole 13 000 12 590
Skolen hadde som planlagt, oppstart 1 august 2014. 
Skolen er i en innkjøringperiode og alle innkjøp 
er ikke gjennomført.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Å gi barna omsorg, trivsel og trygghet i tida før og etter 
skoletid.
Ønsket effekt: 90% av antall elever på 1. trinn er på SFO.
Resultat: 82,5 % av antall elever på 1. trinn er på SFO.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Styrket samarbeid faglig og organisatorisk mellom 
skole og SFO
Tiltak: Rektor er ansvarlig for skolens SFO ordning i tråd 
med Opplæringslovens bestemmelser. SFO-leder er en del 
av skolens ledergruppe.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Justering av SFO-satsen, økning kr 500 000.
Sak ble lagt fram i Kommunestyret i juni 2014. Det ble 
vedtatt å bruke samme betalingsordning på SFO som i 
barnehage. SFOs budsjett ble styrket med kr 500  000 som 
kompensasjon for manglende foreldrebetaling.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  9 507 8 289 1 218 87,2 

Fellesområdet SFO  -24 025 -24 545 520 102,2 

Oppvekst nordøst  14 019 13 881 138 99,0 

Oppvekst sentrum  7 948 7 663 285 96,4 

Oppvekst sørvest  11 565 11 290 275 97,6 

ØKONOMIKOMMENTARER
Fellesområdene for SFO og Foreldrebetalinger for ordinær 
SFO i de ulike oppvekstområdene har et mindreforbruk på 
1,2 mill. kr.
Sommer-SFO er i henhold til budsjett.
Foreldreinntekter til SFO har en merinntekt på 
kroner 520.000 utover budsjett.
SFO i oppvekstområdene har et mindreforbruk på 
kroner 700.000.
Den kommunale andelen av kostnader til SFO overskrider 
likevel tiltak til spesielle behov og redusert foreldrebetaling 
med graderte satser. Mindreforbruket i SFO er derfor ikke et 
resultat av for høye foreldreinntekter. 

Består i hovedsak av

• DET ER 15 SFO ORDNINGER I  

LARVIK. DE ER KNYTTET TIL  

SKOLER MED BARNETRINN. 

ANSVARLIGE ENHETER:
OPPVEKST NORDØST

OPPVEKST SENTRUM

OPPVEKST SØRVEST

2.19 SKOLEFRITIDS-
ORDNINGER
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Norskskolen: 70 % skal bestå skriftlige norskprøver 
(nasjonale mål) og 90 % skal bestå muntlige norskprøver 
(nasjonale mål).
Ønsket effekt: Norskskolens resultater ligger bedre enn 
landssnittet.
Resultat: Fra og med sommeren 2014 er det nye 
prøver i norsk. Dette innebærer at resultatene ikke kan 
sammenliknes med tidligere resultater. Det er ikke lenger 
mulig å ikke bestå norskprøven. Resultatene på de ulike 
delprøvene oppgis slik: «Under A1», «A1», «A2» og «B1». 
En beskrivelse av språknivåene er tilgjengelig på vox.no/
norskprøven.

MÅL 2:
Kombinasjonsklassen: 80  % av elevene i Kombinasjons-
klassen overføres videregående skole etter ett år (de 
resterende 20 % etter 2 år) og fullfører videregående 
opplæring.
Ønsket effekt: Flere unge i høyere utdanning og arbeid 
etter fullført videregående.
Resultat: I år gikk 50 % av elevene over til videregående 
opplæring – og de resterende 50 % skal gå ett år til i 
Kombinasjonsklassen. Dette er deltakere som har behov 
for mer tid og behov for styrket grunnskoleopplæring. Dette 
er et godt resultat for målgruppa. Det er gjort en grundig 

kartlegging, og de som har behov for ett år til for å kunne 
gjennomføre videregående opplæring får mulighet til 
det. Det er en elev som har droppet ut av videregående 
inneværende år.

MÅL 3:
Voksenopplæringa: 30 elever tar full grunnskoleeksamen for 
voksne på Voksenopplæringa.
Ønsket effekt: Alle som ønsker det får mulighet til å få full 
grunnskoleeksamen.
Resultat: 16 elever har tatt full grunnskoleeksamen i 2014. 
Det er også en del elever som tok delvis grunnskoleeksamen. 
Det er flere som har gjennomført realkompetanse vurdering 
og dermed slipper å ta grunnskoleeksamen.

MÅL 4:
Verket: 130 medlemmer deltar ukentlig på grupper, og 10 % 
av medlemmene går over til tiltaksarrangører, arbeid eller 
videre utdanning.
Ønsket effekt: Verkets dagtilbud og aktiviteter reduserer 
behovet for kostbare behandlingsopplegg og omfattende 
kommunale tjenester.
Resultat: 150 medlemmer deltar på ukentlige aktiviteter 
og 10 % overført til tiltak/utdanning eller arbeid..

Består i hovedsak av

• NORSKSKOLEN, 

• VOKSENOPPLÆRINGEN, 

• VERKET OG MOR-BARN GRUPPE 

ANSVARLIGE ENHETER:
LARVIK LÆRINGSSENTER

2.20 OPPLÆRING 
FOR VOKSNE
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INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Få til en samlokalisering for å effektivisere drift 
samt gi et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til 
målgruppa.
Det er et økende deltakertall ved alle avdelingene til Larvik 
læringssenter – og det er et prekært behov for nye og 
utvidede lokaler. 

INNSATSOMRÅDE 2:
Øke samarbeidet med næringslivet både i forhold 
til utplasseringer og kurs, og øke variasjonen og 
fleksibiliteten og mulighetene i kurstilbudene 
ved Larvik læringssenter i henhold til 
kompetansebehovet i Larvik.

Norskskolen
I 2014 har ca 110 deltakere vært utplassert i ulike 
kommunale og private språkarbeidsplasser som en del av 
norskopplæringa. Dette er en økning på ca 50 % og det 
er også i samsvar med det målet skolen satte seg i IMDI-
prosjektene skolen har i 2014 .

Voksenopplæringa
I 2014 har Voksenopplæringa igangsatt kurs i 
basiskompetanse i arbeidslivet  (BKA)i samarbeid med LKE 
renhold og sammen har de mottatt prosjektmidler til dette 
arbeidet fra VOX.
Voksenopplæringa gir også BKA- undervisning til deltakere i 
TOPP-prosjektet i Larvik kommune.
Skolen har også hatt et samarbeid med Dysleksiforeningen 
om matematikk-kurs for foreldre.

Kombinasjonsklassen
Klassen samarbeider tett med de ulike programområde 
på Thor Heyerdahl videregående skole – og sørger for  
hospitering for sine elever.

VERKET
Verket har prosjekter i samarbeid med Larvik mottak og 
lokale virksomheter.
Verket arrangerte også høsten 2014 en stor konferanse 
i Bølgen «Midt i magen – rett i hjertet» om mangfold  og 
integrering. Konferansen var fullbooket – og evalueringen 
er god.  Bak konferansen sto også NAV Arbeidslivssenter, 
Vestfold fylkeskommune, Rådet for psyksisk helse og Larvik 
næringsforening.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  17 997 18 831 -834 104,6 

ØKONOMIKOMMENTARER
Samlet har opplæring for voksne et netto merforbruk på ca 
kr 834 000 I dette er en faseforskyvning av inntekter på kr 230 
000 (budsjettert i 2014, regnskapsføres i 2015).

Verket sin drift viser et mindreforbruk på ca kr 78 000 kr.

Voksenopplæringa har merforbruk på lønn delvis grunnet 
omplasseringer. Det er også en stor inntektssvikt pga mindre 
tilskuddsmidler enn budsjettert og mindre refusjoner fra 
andre kommuner. Dette beløper seg til ca 700 00.

Norskskolen har et økt aktivitetsnivå pga prosjekter og 
undervisning av funksjonshemmede elever. Dette fanges opp 
av tilskuddsmidler og refusjoner. Ila året vil det bli en netto 
mindreforbruk som fanger opp mye av netto merutgiftene 
på Voksenopplæringen. Det er en faseforskyvning av et 
tilskudd fra IMDI som først blir regnskapsført i 2015.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Øke kvaliteten på saksbehandlingen 
Ønsket effekt: 0 fristbrudd. 
Ingen avvik på tilsyn (kvalitetsrutinene følges).
Redusert antall brudd i fosterhjem. 
Redusere akutt plasseringer med 20 %. 
Gjennomføre lovpålagte besøk i 100 % av fosterhjemmene. 
Tiltaksplaner på plass før vedtak i 100 % av sakene. 
Redusere oppholdstid for barn i beredskapshjem.
Resultat: Antall fristbrudd: 0 fristbrudd av 484 meldinger. 3 
fristbrudd av 420 nye undersøkelser. Redusert antall brudd i 
fosterhjem: Det har vært en nedgang i brudd.
Akuttplasseringer: 14 i 2013, 17 i 2014, d.v.s en liten økning.
Lovpålagte fosterhjemsbesøk: 98,7 % har fått 4 
fosterhjemsbesøk.

Tiltaksplaner: 93,2 % av 266 barn i hjelpetiltak har tiltaksplan. 
95,7% av 92 barn under omsorg har tiltaksplan. 
Redusert oppholdstid i beredskapshjem: Dette er målet til 
Bufetat. Det avhenger av at Bufetet finner varige fosterhjem. 

MÅL 2:
Skape et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede og nærvær
Ønsket effekt: Sykefravær under 7 %.
Resultat: De siste månedene i 2014 var sykefraværet under 
7% i barneverntjenesten og boligene for enslige mindreårige 
flyktninger. Boligene har hatt den største utfordringen 
med sykefravær i 2014. Det har vært høy tilstedeværelse i 
barneverntjenesten.

MÅL 3:
Alle barn skal bli hørt og informert
Ønsket effekt: 90 % av undersøkelsesrapportene viser at 
barn er snakket med.
Resultat: Målet er nådd. Alle barn blir snakket med.

Består i hovedsak av

• TJENESTER TIL BARN OG UNGE  

I HJEMMET, 0-18 ÅR

• TJENESTER TIL BARN OG UNGE 

UTENFOR HJEMMET, 0-18 ÅR

• TJENESTER TIL UNGDOM  

I ETTERVERN, 18-23 ÅR

• BOLIGER TIL ENSLIGE,  

MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

• VERTSKOMMUNE FOR BARNE-

VERNTJENESTER I LARDAL  

KOMMUNE

ANSVARLIGE ENHETER:
BARNEVERNTJENESTEN

2.21 BARNEVERN-
TJENESTER
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MÅL 4:
Styrke egne tiltak i samarbeid med brukerne, deres nettverk 
og samarbeidspartnere
Ønsket effekt: Startmøter i 40 % av undersøkelsessakene.  
Gjennomført 4 familieråd/nettverksmøter. 
6 ungdommer har fått et botilbud på ressurssenteret. 
10 ungdommer får oppfølging fra ressurssenteret. 12 
ungdommer har hatt korttidsplass på ressurssenteret.
Rekruttere 4 egne beredskapshjem/fosterhjem
Resultat: Startmøter: i 20 % av sakene (420 undersøkelser)
Familieråd/nettverksmøter: Ikke gjennomført familieråd i 
barneverntjenesten, men gjennomført  2 nettverksmøter.
Gyda ressurssenter: 
Gyda har fulgt opp 64 ungdommer i 2014. 
10 ungdommer har bodd i bofellesskap.
10 ungdommer har hatt korttidsplass, hvorav 7 av disse ellers 
ville vært plassert i akuttinstitusjon eller beredskapshjem.
28 ungdommer har mottatt ambulerende oppfølging.
16 barn/ungdom har hatt tilsyn i hjemmet eller på samvær.
11 ungdommer har deltatt på botreningskurs,
6 ungdommer har hatt «andre» tiltak – eks Sisterhood, en 
samtale, øvelseskjøring o.l.
Rekruttere egne beredskapshjem/fosterhjem: Målet er 
nådd. 

MÅL 5:
Økt kompetanse og klare metoder i arbeidet med voldssaker
Ønsket effekt: Gjennomføre kompetansehevende tiltak 
om arbeid i voldssaker
Resultat: Det er gjennomført kompetanseheving i arbeidet 
i voldssaker. Videreutdanning og etablert nye rutiner for å 
kvalitetssikre arbeidet.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Implementere rutiner som bidrar til å tydeliggjøre 
beskyttelse – og risikofaktorer i barnets 
omsorgssituasjon som grunnlag for konkrete mål og 
tiltak. 
Det er startet opp et opplæringsprogram med 4 opp-
læringsdager og 6 veiledningsdager. Første samling 
er gjennomført.  Målgruppen er saksbehandlerne/
kontaktpersonene. 
Undersøkelsesrapporten skal beskrive beskyttelse- og 
risikofaktorer. Tiltaksplanen til familiene bygger på denne 
kartleggingen og har som mål å redusere risikofaktorene og 
bygge videre på familien egne styrker.

INNSATSOMRÅDE 2:
Faglig støtte og ledelse som er tett på medarbeiderne 
i det daglige arbeidet.
Barnevernleder er tilgjengelig og deltakende i alle prosesser, 
faglige beslutninger og faglig utvikling. Barnevernleder (og 
virksomhetsleder) har faste møter med teamlederne og 
deltar på teammøter etter behov. Teamlederne følger opp 
saksbehandlerne/kontaktpersonene i alle undersøkelser, 
tiltakssaker og saker hvor barnet er plassert utenfor 
hjemmet. 

Det er opprettet en DRIV gruppe med ledere og medarbeidere 
som kan bidra med kunnskap og erfaring. Gruppa kommer 
sammen for å drøfte og beslutte videre gang i vanskelige 
saker. I tillegg benyttes beslutningsmøter hvor en vurderer 
og beslutter grunnlag for omsorgsovertakelse.
Det er gjennomført en LEAN prosess i barneteamet og 
ungdomsteamet for å effektivisere saksbehandlingen og 
finne tiltak som kan redusere arbeidsbelastningen for den 
enkelte medarbeider. Barnevernleder har gjennomført 
studie i LEAN ledelse, for å utnytte medarbeidernes 
kompetanse og erfaring og engasjere alle i avdelingens 
utviklingsarbeid. LEAN metoder er tatt i bruk.

INNSATSOMRÅDE 3:
Økt kompetanse på samtale med barn.
Barneverntjenesten deltar i prosjektet «Mitt liv» sammen 
med 15 pilotkommuner.
Prosjektet er et samarbeid mellom Forandringsfabrikken og 
Barnevernproffene (ungdom som har eller har fått tiltak i 
barneverntjenesten). Målsettingen er å utvikle metoder som 
fører til en praksis der barn og unge opplever reell deltakelse, 
medvirkning og innflytelse i beslutninger som vedgår deres 
liv. Metodene utvikles i samarbeid med barnevernproffene, 
prøves ut i praksis og evalueres.
Innsatsområdene er undersøkelsen, hjelpetiltak i 
hjemmet, akuttplasseringer (i fosterhjem eller institusjon), 
langtidsplasseringer, forberedelse og gjennomføring av 
ettervern og arbeid med enslige mindreårige flyktninger. 
Barnevernproffene har deltatt i teammøter og på plandager. 
Det er gjennomført dialogkonferanser mellom ansatte og 
barnevernproffene.
Barneverntjenesten har gjennomført endringer i 
begrepsbruk og rutiner for å sikre barns deltagelse. 
1 teamleder og 2 kontaktpersoner/saksbehandlere tar 
videreutdanning i samtale med barn. De skal veilede 
kontaktpersoner i arbeidet.

INNSATSOMRÅDE 4:
Finne gode løsninger i samarbeid med brukerne og 
deres nettverk og samarbeidspartnere.
Det er utarbeidet en plan for å rekruttere egne fosterhjem i 
barn og unges utvidede sosiale nettverk, «Våre barn». Dette 
for å skaffe gode hjem til barn som ikke kan bo hjemme. 
Erfaringer fra andre kommuner sier at det gir bedre og 
tryggere plasseringer, mindre konflikter med biologisk 
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familie, større grad av stabilitet for barna, færre ankesaker 
for retten og lavere kostnader for kommunen.
I dette arbeidet er det viktig å samarbeide med andre 
virksomheter i kommunen for å skape en felles forståelse og 
løse oppgavene rundt «Våre barn» sammen. Dette for å sikre 
at barna får gode nok rammer og omsorg.
Barneverntjenesten har startmøter i oppstart av 
barnevernundersøkelser. Foreldre/foresatt , familie og 
samarbeidspartnere deltar.

INNSATSOMRÅDE 5:
Utarbeide rutine for arbeidet i voldssaker.
En arbeidsgruppe har utarbeidet en veileder og ny rutine for 
arbeidet i voldssaker. 

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Økt egenandel for plassering av barn i
barneverninstitusjon, økt ramme kr 1 322 000.
Rammeøkningen går til dekning av økte egenandeler:
Økning pr plass i barneverninstitusjoner: fra kr 36 523 til kr 
50 300 pr måned i 2014
Økning i kommunale fosterhjem: fra kr 28 541 til kr 29 480 pr 
måned pr fosterhjem i 2014

Konsekvenser av nytt statsbudsjett, styrking tilsyn 
med barn i fosterhjem, kr 117 000.
Ressursene til tilsynsfører er styrket.
Det arbeides med et interkommunalt samarbeid.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  71 037 74 104 -3 067 104,3 

ØKONOMIKOMMENTARER
Barnevernstjenesten, ordinær drift, gikk i 2014 med et 
merforbruk på ca. 1,5 mill kroner. Drift av bolig og bosetting 
av enslig mindreårige flyktninger går med et merforbruk på 
ca. 1,5 millioner kroner. 
Totalt for 2014 er da 3 millioner kroner i merforbruk. 
Merforbruket dekkes delvis av et mindreforbruk i Barne- 
og ungdomstjenester på 1  282  000 i tillegg til at denne 
tjenesten ble redusert med kr 700 000 i 2. tertial. 

Merforbruket på 1,5 mill kroner i ordinær drift er 1,2 mill 
kroner høyere enn varslet i november. Dette henger sammen 
med et økt antall meldinger og et økt antall alvorlige 
saker og iverksetting av beredskapsplan for å utføre 
lovpålagte oppgaver. Merforbruket er i hovedsak knyttet 
til innleid saksbehandler, plasseringer på institusjon og 
økte egenandeler. I tillegg opplever tjenesten en strengere 
praksis på tilsagn på refusjon av forsterkede fosterhjem, slik 
at denne refusjonen har vært overestimert. 

Fra 01.01.14 er refusjon for utgifter til bolig for enslig 
mindreårige flyktninger redusert fra 100 % til 80 % etter 
fratrukket egenandel. Fra å gå med overskudd med 2 mill 
kr i 2013 vil en slik reduksjon snu resultatet til et merforbruk 
på 4 mill kr i 2014. Tjenesten hadde som mål å redusere 
utgiftene med 1 million kroner, men målet er ikke nådd. 
Drift av Gyda ressurssenteret har i 2014 holdt rammen på 6 
millioner kroner. 

Tiltak for å redusere merforbruket i ordinær drift:
Perioder med vakante stillinger.

Det vurderes faglig gode alternativ til akuttplasseringer, 
Gyda ressurssenter er benyttet.
All bruk av forsterkning til og frikjøp av fosterforeldre 
vurderes. Hver enkelt sak skal godkjennes av barnevernleder.
Tjenesten har gjennomgått alle utbetalinger under 
ekstraordinær støtte. Hver enkelt utbetaling blir nøye 
vurdert av teamleder.
Omfanget av «Helhetlig omsorg» er redusert, nedbemanning 
er gjennomført.
Det er rutine for å søke foreldrebetaling når barnevern-
tjenesten ikke har omsorgen.
Det er satt et mål om å redusere antall hjelpetiltak. Dette 
gjennomføres etter en evaluering av tiltakene.
Prosjektet «Våre barn» er startet opp. Dette innebærer 
rekruttering av fosterhjem i barnets utvidede sosiale 
nettverk i kommunen.
 
Tiltak for å redusere merforbruket i bolig for enslig 
mindreårige flyktninger:
Sørge for å ha fullt belegg i boligene.
Vurdere satsene i støtteordningene.
Redusere økonomisk støtte til ungdom over 20 år.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Rett hjelp til rett tid
Ønsket effekt: Henviste saker til PP-tjenesten for sakkyndig 
vurdering skal være ferdigbehandlet innen 3 måneder.
Gjennomført intern kompetanseheving på tilpasset 
opplæring. 200 klientsaker er behandlet i psykologtjenester 
i Familiesentrene, med oppstart innen 3 uker.   66 % 
opplever bedring.
Resultat: Saksbehandlingstid: 98,3 % av nye henvisninger 
til PP-tjenesten startes innen 3 måneder.
Kompetanseheving: Det er arrangert to interne fagdager 
med tema: Rom for alle? Bra for hvem?   Hvorfor blir det 

mer spesialundervisning og hva kan vi gjøre ? Utarbeidet 
kurskatalog «Økt kunnskap – nye muligheter» til ansatte i 
barnehage og skole.
Psykologtjenester: Preget av 2 vakante stillinger i flere 
måneder 2014. Hatt 153 klientsaker. 60 % startet opp innen 
3 uker. 86% viser signifikant bedring (ikke vurdert i alle 
sakene).

MÅL 2:
Tidlig innsats for barn og unges psykiske helse.
Ønsket effekt: Hjemmebesøk til 90 % av nyfødte innen 14 
dager etter fødsel.  
90 % av barn skal undersøkes på helsestasjonen 7 ganger 
første leveår. 
8 % av barn som har gjennomført 4 års kontrollen skal få 
tilbud om tverrfaglig oppfølging. 
95 % av elevene skal ha fullført helseundersøkelse i 1.klasse. 
Program for skolehelsetjenesten er vurdert og oppdatert i 

Består i hovedsak av

• HELSESTASJON  

• SKOLEHELSETJENESTE (MED 

VIDEREGÅENDE SKOLE)

• SMITTEVERN

• ÅPEN BARNEHAGE MED  

MØDREGRUPPER

• HOME-START  

FAMILIEKONTAKTEN LARVIK

• PP-TJENESTER

• PSYKOLOGTJENESTER

ANSVARLIGE ENHETER:
BARNE- OG UNGDOMSTJENESTER

2.22 HELSESØSTER-
TJENESTER OG 
PP-TJENESTER
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samarbeid med skole.
Bidra til å implementere rutinen «Fravær til handling» 
Forpliktende plan for helsefremmende og forebyggende 
tiltak for ulike aldersgrupper er utarbeidet.
Resultat: Hjemmebesøk: 92,5 % av alle nyfødte
Undersøkelse på helsestasjonen 7 ganger første leveår: 397 
barn, ca 100 %.
Tverrfaglig oppfølging: 3,5 % fikk tverrfaglig oppfølging etter 
4 års undersøkelsen. Flere hadde tverrfaglig oppfølging som 
var startet før barnet var 4 år.  
Helseundersøkelse i 1.klasse: 560 barn
Programmet for skolehelsetjenesten er oppdatert.
Rutinen «Fravær til handling» er tatt i bruk.
Forpliktende plan er lagt til arbeidet med Plan for helhetlig 
oppvekst.

MÅL 3:
Foreldre er kompetente og opplever trygghet i foreldrerollen.
Ønsket effekt: 2 gjennomførte foreldreveiledningskurs/-
grupper i hvert familiesenter. 
1 foreldrekurs «foreldre som ressurs»
240 familier har besøkt åpen barnehage. 
20 familier har fått hjelp fra Home- start.
Det er tatt i bruk verktøy for å kartlegge risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i barnets oppvekstmiljø  
Resultat: Foreldreveiledningskurs: Målet er nådd. 108 
familier har fått COS –P (trygghetssirkelen) kurs. «Foreldre 
som ressurs»: Målet er nådd.
Åpen barnehage: 273 familier.
Home- Start: 17 familier har fått hjelp fta Home - Start
Kartleggingsverktøy: Verktøyet er tatt i bruk i prosjektet 
«Føre var».

MÅL 4:
Tjenestene til barn og unge er helhetlige og koordinerte.
Ønsket effekt: Det er tatt i bruk nye verktøy for koordinering 
av tjenestene til barn, unge og deres familie.
Resultat: En arbeidsgruppe har vurdert «Bedre tidlig 
intervensjon» (BTI) og stafettlogg som verktøy til bedre 
koordinering. Arbeidet fortsetter i 2014.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Videreutvikle samarbeidsprosjektet mellom 
Oppvekst og PPT for å styrke den tilpassede 
opplæringen og ha god kvalitet på spesial-
undervisningen.
Det er arrangert en felles samling i samarbeidsprosjektet 
mellom Oppvekst og PPT hvor hovedtema var 
praksisfortellinger i samarbeidet mellom skole og PPT, 

informasjon om Frøy skole, Clearinghouse rapporten 
og drøftinger rundt tverrfaglig møte i skolen og 
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
I tillegg ble det arrangert en fagdag med Thomas Nordahl 
i Bølgen i forbindelse med skolestart hvor hovedtema var 
tilpasset opplæring.
Som en del av samarbeidet er det fullført og implementert 
følgende veileder og modell: 
Fravær til handling – en veileder og brosjyre  
Kartleggingsmodell – for skole og PPT

Målet i samarbeidsprosjektet mellom PPT og skole om økt 
tilpasset opplæring og færre antall elever med enkeltvedtak( 
spesialundervisning ) fra 10 % i 2012 til 7 % i 2015 er langt 
på vei nådd.  
I 2013 har 7,8 % av elevene i skolen enkeltvedtak i 2014 har 
7,7 % av elevene i skolen enkeltvedtak.  

Målet om en reduksjon av antall henvisninger til PP-
tjenesten 2014 er ikke nådd.  
Antall nye henviste enkeltsaker i 2014 er 295, en økning på 
70 saker fra 2013.
Antall nye henviste førskolebarn er økt med 4, antall nye 
henviste skolebarn er økt med 33 og antall nye voksne er 
økt med 33. 

INNSATSOMRÅDE 2:
Bidra til at barn og unge har kunnskap og redskap til 
å forstå og håndtere utfordringer.
Tema samspill og tilknytning som grunnlag for god psykisk 
helse vektlegges på hjemmebesøk og  helsestasjon. 
Det er gjennomført et undervisningsopplegg om 
«psykologisk førstehjelp» i ungdomsskoler og  barneskoler. 
Foreldrene er informert om opplegget i forkant. Ungdom 
har også fått «psykologisk førstehjelp» individuelt for å 
håndtere psykiske vansker. Tilbakemeldingene er at barn og 
ungdom opplever dette som et nyttig verktøy.
Helsesøster samarbeider med elevrådet om tilbudet i 
skolehelsetjenesten. 
Barn og unge har fått hjelp til å forstå og håndtere det 
å ha foreldre med psykiske lidelser eller rusproblemer 
ved deltakelse i CU2 grupper: 2 grupper á 12 møter er 
gjennomført, barn 10-13 år og ungdom 13-16 år. 
Barn og unge har fått samtaler med psykolog – både med 
og uten sine foreldre- for å håndtere sin livssituasjon. 153 
barn og familier har fått korttidsbehandling av  psykolog.

INNSATSOMRÅDE 3:
Tilby forebyggingsprogrammer som styrker
foreldreferdigheter (samspill) og lærer foreldre 
gode oppdragermetoder.
Helsesøster og familiesenterpsykologene samarbeider om 
program for foreldreveiledning.
Foreldre får individuell veiledning i foreldreferdigheter og 
oppdragerrollen etter behov.
Samarbeidet mellom jordmor og helsesøster er styrket for 
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oppfølging av foreldre som har behov for tett oppfølging 
etter fødselen. 
Det er gjennomført 26 kurs for foreldre med barn i alderen 
0-6 år, COS-P (trygghetssirkelen). Enkelte kurs er i samarbeid 
med barneverntjenesten. Kursene har vært gjennomført i 
familiesentrene, mødregruppene og i barnehager. Kurset er 
etterspurt og tilbakemeldingene er gode.
Det er gjennomført en pilot til ansatte i 2 barnehager.
Psykologene gir foreldreveiledning i en gruppe for mødre i 
risiko, som oppfølging etter kurs i COS-P, trygghetssirkelen, 
og i tillegg individuell veiledning til foreldre og fosterforeldre.
Det er gjennomført mamma- og pappakveld som oppfølging 
etter at elever har deltatt i 2-hjemsgrupper (barn som 
opplever vanskelige samlivsbrudd) på skolen. 
Åpen barnehage gir foreldre inspirasjon til å stimulere 
barnas interesse for språk, regning/matematikk, fysisk 
aktivitet og sunt kosthold. Barnehagen samarbeider med 
biblioteket om lesing og bøker for foreldre med små barn.
Helsesøster og pedagogisk leder gir PMTO rådgiving til 
foreldre med barn i alderen 3-12 år.

Prosjekt "Føre var" er i gang, og får midler fra Bufdir til drift 
i fire år. Et tverrfaglig team følger opp familier som har 
belastninger som går ut over foreldrenes omsorgsevne. Det 
gjelder familier med barn 0 – 2 år. De får ukentlig oppfølging 
i hjemmet.
Informasjon om hjelp til barn, sjekkliste for psykiske vansker 
og henvendelsesskjema til psykolog er utarbeidet og lagt på 
Internett.
Helsestasjonen er godkjent som «ammekyndig 
helsestasjon».

INNSATSOMRÅDE 4:
Videreutvikle samarbeidet mellom familiesentrene 
og barnehage/skole
Rutinene for samarbeidet mellom helsestasjon og 
mødregruppene er revidert. 
Det er et samarbeid mellom helsesøster og lærer om 
undervisning i psykologisk førstehjelp.
Familiesenterpsykologene har gitt foreldreveiledningskurs, 
COS-P (trygghetssirkelen) til personalet i barnehage. En 
personalgruppe ved 1 skole får opplæring og veiledning i 
traume kunnskap fra psykologtjenestene. Familiesentrene 
har regelmessige samarbeidsmøter med pedagogiske 
ledere og med styrere i barnehagene, kommunale og 
private.
En arbeidsgruppe med helsesøster, psykolog og lærere 
har utviklet program for skolehelsetjenesten med fokus på 
forebyggende tiltak rettet mot psykisk helse.
Et forslag til rutine for samarbeid mellom barnehage og 
helsestasjon er utarbeidet og implementert. 
Familiesentrene har stor pågang fra skole og barnehage til 
det tverrfaglige familierådet og tverrfaglige konsultasjoner. 
Stor etterspørsel fra barnehagene spesielt.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Styrke skolehelsetjenesten, økt ramme kr 1 150 000.
Tjenesten er styrket med 30 % fast stilling til familie-
senterpsykolog og 130 % fast helsesøsterstilling til 
helsestasjon og skolehelsetjenesten.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  32 105 30 823 1 282 96,0 

Helsesøstertjenesten  19 893 19 404 488 7,5 

PP-tjenestene  12 212 11 419 794 93,5 

ØKONOMIKOMMENTARER
Tjenesteområdet har et mindreforbruk på kr 1  282  000. 
I tillegg ble rammen redusert med kr 700  000 i 2. tertial. 
Dette bidrar til å dekke inn deler av merforbruket på 
rapporteringsområdet Barneverntjenester. Mindreforbruket 
skyldes i hovedsak vakante stillinger.
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TJENESTEOMRÅDE

HELSE OG OMSORG
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Området inneholder følgende 
rapporteringsområder

2.23  FELLESOVERGRIPENDE  PLEIE- 

 OG OMSORGSTJENESTER

2.24  DAG- OG AKTIVITETSTILBUD

2.25  TJENESTER I HJEMMET

2.26  HELDØGNS OMSORG –    

 KORTTID OG LANGTID

2.27  TJENESTER FOR FUNK-

 SJONSHEMMEDE

2.28  HELSETJENESTER

2.29  TJENESTER INNENFOR RUS   

 OG PSYKIATRI

2.30  BOLIGFORVALTNING

Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Brutto ramme 969 533 987 588 -18 055 101,9

Inntekter -161 541 -183 718 22 177 113,7

Netto ramme 807 991 803 870 4 122 99,5

ØKONOMIKOMMENTARER FOR 
TJENESTEOMRÅDET HELSE OG 
OMSORG
For 2014 fremkommer det totalt sett et mindreforbruk 
innenfor tjenesteområde helse og omsorg. Virksomhetene/
rapporteringsområdene har et regnskapsmessig forbruk på 
mellom 95,5 og 100,8 %, med netto samlet driftsresultat 
for tjenesteområde på 99,5 % av budsjett. Dette viser en 
generell god økonomistyring.

Tjenesteområdet er tilført totalt 14,7 mill kr gjennom 
regnskapsavslutning 2013 og tertialrapport 2/2014: 
Helse- og rehabiliteringstjenesten 7 mill kr.
Omsorg sentrum 3 mill kr.
Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 3,2 mill kr.
Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1,5 mill kr.
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Består i hovedsak av

• FELLESTJENESTER FOR HELSE  

OG OMSORGSTJENESTER PÅ 

KOMPETANSEUTVIKLING  

(ØREMERKET)

• DESENTRALISERT UTDANNING 

TIL FAGARBEIDER (TOPP)

• KOMPETANSEHEVING FOR  

FREMMEDKULTURELLE (MIKS)

• DESENTRALISERT SYKEPLEIER- 

UTDANNING

• ELEKTRONISK FAGSYSTEM  

(PROFIL)

• HELSENETT

• ELEKTRONISK TURNUSSYSTEM 

(GAT)

• VELFERDSTEKNOLOGI

• TJENESTEKONTOR

• FELLES PRODUKSJONSKJØKKEN 

OG FELLES VASKERI

• KOMPETANSEHEVING FOR  

UTSATTE GRUPPER OG  

BEFOLKNING

ANSVARLIGE ENHETER:
OMSORGSTJENESTEN NORDØST

OMSORGSTJENESTEN SENTRUM

OMSORGSTJENESTEN SØRVEST

2.23 FELLESOVER-
GRIPENDE OMSORGS-
TJENESTER
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Sikre tilstrekkelig faglig kompetanse for framtidens 
utfordringer. Styrke og videreutvikle det forebyggende 
helsearbeidet, fokusere på hverdagsrehabilitering.
Styrke kompetansen til de ansatte sett i lys av samhandling, 
tverrfaglighet og endringskompetanse.
Etablere Team for tidlig å møte brukernes behov, og 
stimulere til bruk av egne ressurser, hverdagsrehabilitering.
Videreutvikle team for rehabilitering i overgangen mellom 
institusjon og hjemmet. Styrke elektronisk samhandling for 
bedre kvalitet og effektivitet.
Ønsket effekt: Økt trygghet og trivsel hos
 tjenestemottakere. Økt tid til brukerkontakt og redusert 
byråkrati. Økt andel faglærte
Resultat: Kompetanseløftet er videreført i alle deler av 
organisasjonen, og øvrige kompetanseplaner er fulgt opp.
Hverdagsrehabiliteringsprosjektet har hatt full drift i 2014. 
Modellen implementeres i ordinær drift 2015. 
Pasientflytprosjektet og pasientforløpsbeskrivelser er 
ivaretatt sammen med SIV HF.
TOPP, Miks og sykepleierutdanningen er gjennomført 
i henhold til vedtatte planer. Innsatsteam aktivitet- og 
fysioterapi er bemanningsmessig styrket.
Elektronisk samhandling er ivaretatt gjennom satsinger 
i velferdsteknologiprosjektet og nye elektronisk 
rapporterings- og dokumentasjonsrutiner.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Økt satsing på bruk av velferdsteknologi i henhold 
til vedtatt plan.
Larvik kommune deltar i et nasjonalt nettverk for utvikling 
og implementering av velferdsteknologi. Antall GPS 
til utprøving øker. Utbredelse og innføring av bærbar 
dokumentasjonsutstyr er innført i omsorgstjenestene. 
Det er investert i trådløst nettverk i sykehjemmene og i 
boliger for funksjonshemmede. Det er anskaffet utstyr 
til utprøving blant annet elektroniske medisindosetter, 
sengematter, døralarmer og lignede. Kommunikasjon med 
nettbrett og andre kommunikasjonshjelpemidler testes 
ut, med gode resultater, spesielt innenfor omsorgen til 
utviklingshemmede. Brukerstyring av tjenester (Appen 
til OMFU) er nå i gang med et større prosjekt etter piloten 
som er gjennomført. Det søkes om penger til anskaffelse og 
utvikling og det er etablert samarbeid med flere avdelinger 

og Sandefjord kommune om utprøving i større omfang. Det 
jobbes med tjenesteinnovasjon for å utvikle og forbedre 
tjenestene når den nye teknologien tas i bruk, og det 
jobbes sammen med forskningspartner for å søke midler til 
forskning. 

INNSATSOMRÅDE 2:
Økt bruk av elektronisk samhandling for mer
Effektivitet og bedre kvalitet.
Bredding og innføring av bærbart dokumentasjonsutstyr er 
gjennomført i omsorgstjenestene. Dette gir bedre kvalitet 
på dokumentasjon. Elektronisk samhandling med alle 
legekontor i kommunen er etablert. Det er videre etablert 
rutiner for meldingsutveksling på de fleste områder med 
Sykehuset i Vestfold.

INNSATSOMRÅDE 3:
Kompetansebygging med fokus på tiltak i Framtidens 
omsorgstjeneste «Lengst mulig i eget Liv».
Kompetansebygging og utvikling følger i 2014 primært 
vedtatte satsings- og målområder i Plan for fremtidens 
helse- og omsorgstjenester».

INNSATSOMRÅDE 2:
Kompetanseheving for å sikre tilstrekkelig og
kompetent personell i framtida.
Det arbeides kontinuerlig med kompetansetiltak, videre 
og etterutdanninger, både lokalt og eksternt for å sikre 
kompetent personell. Utdanninger innenfor TOPP og MIKS 
og desentralisert, sykepleierutdanning gjennom «Piloten 
Sykepleierutdanning for fremtiden» fortsetter også inn i 
2015. Dette finansieres i hovedsak av øremerkede midler fra 
staten i henhold til Kompetanseløftet 2015. Kommunen har 
mange ufaglærte ansatte og en voksen arbeidskraft slik at 
behov for rekruttering vil øke sterkt i årene fremover. Derfor 
er dette et satsningsområde kommunen fokuserer på.

TOPP:
2014: 7 fullførte fagutdanning -. 15 personer fra TOPP-kull 5 
venter på datoer for fagprøven, så disse blir da forskjøvet til 
2015. 
Desentralisert høyere utdanning Sykepleierutdanning: 
2 har fullført i 2014. 

Videreutdanning høgskoleutdannet 
personell Eldreomsorg/geriatri (demens):
Jamfør Larvik kommunes demensplan er det er planlagt 
følgende for kompetanseheving innen demens/annen 
relevant videreutdanning for 
2014: 2 sykepleiere og 3 faglærte starter relevant utdanning. 
2014: 1 deltaker fullført 2014.

Videreutdanning i Geriatrisk vurderingskompetanse:
2014: 5 deltakere fullført. 1 ansatt fra kullet sluttet etter eget 
ønske. 2014-2015:10 deltakere. Planlagt fullført 2015.
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Videreutdanning i psykisk helse:
2014:1 ansatt planlagt fullføring i 2014, denne fullfører 
imidlertid i 2015.

«Lederopplæring helse – og omsorg», eget program:
2014: 10 deltakere - utdanning ble fullført i 2014.

Ledelse, masterprogrammer:
2014: 4 deltakere BI fullført

Mastergrad Helse – og sosialinformatikk:
2014: 1 deltaker fullført

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Spesialavdeling for demente, ekstra personell, 
2 mill kr.
Behovet for midler til å ivareta de dårligste demente er svært 
stort. Midler blir benyttet ved store behov, som for eksempel 
utagering.

Omgjøring bofellesskap til sykehjemsplass, 
kr 600 000.
Stillinger til legetjeneste i den forbindelse er i ferd med å bli 
besatt. Plassene vil suksessivt bli omgjort til sykehjem. Pr 
31.12.14 er 37 av 63 plasser omgjort til sykehjem.

Omgjøring omsorgsboliger til institusjon, 
kr 600 000.
Stillinger til legetjeneste i den forbindelse er i ferd med å bli 
besatt. Plassene vil suksessivt bli omgjort til sykehjem.

Innsatsteam pleie og omsorg, 2 mill kr.
Innsatsteam er økt opp med stilling for fysioterapeut og 
ergoterapeut 

Ambulant team, pleie og omsorg, 1,1 mill kr.
Ambulant team er videreført og etablert ved overføring av to 
intensivsykepleiere fra sykehuset i Vestfold.

Økt bemanning hjemmetjenesten, 2 mill kr.
1 mill kr er overført Hverdagsrehabiliteringsprosjektet. 
1 mill kr benyttes til ekstrabemanning ved særskilte 
ressurskrevende situasjoner i hjemmetjenesten.

Reversere omstillingsmidler fra 2013, 
reduksjon på 2 mill kr.
Det er reversert og Prosjekt Hverdagsrehabilitering ble 
derfor finansiert av midler tilført hjemmebasert omsorg.  

Redusert egenandel for beboere i dobbeltrom, 
(statsbudsjettet), reduksjon kr 144 000.
Forskriften ble iverksatt 1.7.2014.

Økning hjemmetjenester (KST 189/13) 2 mill kr.
2 mill kr benyttes til ekstrabemanning ved særskilte 
ressurskrevende situasjoner i hjemmetjenesten.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  33 567  30 521  3 046  90,9 
Fellesområde pleie og omsorg 18 867  17 691  1 176  93,8 

Felles vaskeri 4 501  4 467  34  99,3 

Produksjonskjøkken 5 104  4 946  159  96,9 

Omsorg nordøst 3 106 2 255 851 72,6 

Omsorg sentrum 555 159 397 28,6 

Omsorg sørvest 1 434  1 003 431  70,0 

ØKONOMIKOMMENTARER
Denne oversikten viser midler som de ulike  
rapporteringsområdene drifter felles for omsorgstjenestene, 
for å effektivisere og utvikle tjenestene ved felles satsing.
Mindre forbruket skyldes i hovedsak stillinger som var 
vakante deler av 2014.
Det økonomiske resultatet her må ses i sammenheng med 
de store rapporteringsområdene 2.25 Tjenester i  hjemmet 
og 2.26 Heldøgns omsorg – korttid og langtid.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr):
 Budsjett Regnskap

Omsorgsteknologi (Videreføres) 3 200 2 209
Se rapportering under innsatsområde 1.
0,8 mill kr gjenbevilges til 2015, kostnader knyttet til etablering av 
velferdsteknologi for Helsehuset og Byskogen blir ikke belastet før i 2015, 
avtaler var ikke ferdigforhandlet i 2014.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET:

MÅL 1:
Flest mulig skal få benytte sin restarbeidsevne.
Ønsket effekt 
AoK: Antall personer med vedtak økende til 134. 
Antall personer uten vedtak økende til 44.
Dagsenter omsorgstjenestene: 
Opprettholde dagens nivå 290.
Eldresenter omsorgstjenestene: 
Opprettholde dagens aktivitet 1 900 oppmøter pr uke.
Presteløkka rehabiliteringssenter: Opprettholde dagens 
aktivitet med 5 grupper / gjennomsnitt 60 oppmøter pr uke.
Utvide gruppeaktivitet på to nye eldresentre.
Resultat: Virksomhet Arbeid og Aktivitet har 139 personer 
på vedtak. Lavterskelplasser baserer seg på kapasitet vi har 
i avdelingene. Pr 31.12.14 var antall på lavterskelplass på 52 

personer (med Grønn Omsorg og Huset)
Dagens aktivitet med 1 900 oppmøter pr uke er opprettholdt. 
Det er gitt dataopplæring Nanset eldresenter og Tårngården 
har et nytt tiltak som involverer elever fra Thor Heyerdahl 
videregående skole.

MÅL 2: 
Forebygge og utsette (behandle) sosiale og fysiske 
helseplager hos målgruppene.
Ønsket effekt: Gi dokumentert opplæring til alle i 
produksjonsgruppene (pr i dag 93 personer) slik at de 
mestrer egen arbeidssituasjon med minst mulig hjelp, nå 
og i framtiden. 
Kvalifisere 3 brukere til å søke ordinært arbeid. 
Utplassere 30 personer i privat/offentlig virksomhet.
Resultat: Dokumentert opplæring er lagt inn i 
virksomhetsplanen for 2015. og vil bli igangsatt i nærmeste 
fremtid.  1 person har fått en 20% stilling i ordinært arbeid. 
4 personer er utplassert (de øvrige som vi har hatt tidligere 
går innunder lavterskelplasser).

Består i hovedsak av

• DAG- OG AKTIVITETSTILBUD  

FOR MENNESKER MED FUNK-

SJONSHEMNING MED VEDTAK

• DAG- OG AKTIVITETSTILBUD  

FOR MENNESKER MED RUS OG 

PSYKISKE LIDELSER

• DAGSENTER FOR ELDRE MED 

VEDTAK

• ELDRESENTER 

• TRENINGS- OG AKTIVITETS- 

TILBUD VED PRESTELØKKA

ANSVARLIGE ENHETER:
ARBEID OG KVALIFISERING (AOK)

OMSORGSTJENESTEN NORDØST

OMSORGSTJENESTEN SENTRUM

OMSORGSTJENESTEN SØRVEST

HELSE OG REHABILITERINGSTJENESTEN

2.24 DAG- OG 
AKTIVITETSTILBUD
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MÅL 3:
Øke livskvaliteten via egen-mestring, deltagelse og kvalitet.
Ønsket effekt: Antall eldre funksjonshemmede som får 
tilpasset dagaktivitetstilbud økes fra 21 til 23 brukere. Øke 
kulturtiltak i institusjoner og dagsentra i egen regi med 20 %.
Resultat: Dette er et mål som ikke lenger er for Virksomhet 
Arbeid og Aktivitet da gjeldene dagaktivitetstilbud for 
eldre funksjonshemmede er overført til virksomhet for 
funksjonshemmede. Ved overføring til OmFu var det 18 
brukere som hadde tilbud i senior gruppen.

MÅL 4:
Gi avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver. 
Ønsket effekt: Bo lenger i hjemmet og gi pårørende økt 
avlastning. Pårørendesenter er planlagt og leder ansatt.

MÅL 5:
Trening og vedlikehold av fysisk funksjonsevne som 
grunnlag for god folkehelse.
Ønsket effekt: Brukeren vil klare seg selv lenger.
Resultat: Hverdagsrehabiliteringsprosjektet viser at 43% 
av deltagerne ble helt selvhjulpene.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Øke antall aktivitetsplasser i privat/offentlig 
virksomhet.
Det er ikke etablert 16 nye faktivitetsplasser innenfor AoK.

INNSATSOMRÅDE 2:
Etablere flere organiserte trenings- og aktivitets-
grupper i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Planlagte gruppeaktiviteter på og i regi av Presteløkka 
rehabiliteringssenter er ivaretatt. Det er ikke etablert nye 
eller flere grupper i samarbeid med frivillige i 2014. Fra 
høsten 2014 startet arbeidet med etablering og utvikling av 
tiltak i ny frisklivsentral opp. Dette innsatsområdet vil følges 
opp videre innenfor dette konseptet.

INNSATSOMRÅDE 3:
Utvide antall dagsenterplasser for demente.
Villa Kveldsol har utvidet tilbudet med dagplasser for 
demente. Dette tilbudet er åpent 3 dager i uken. Det er 
godt besøkt av brukere og pårørende som trenger råd og 
veiledning. Det er stor etterspørsel, og behov for utvidelse.

INNSATSOMRÅDE 4:
Utvide antall plasser for personer med behov for 
ressurskrevende tjenester.
Personer med behov for ressurskrevende tjenester er 
kommet fra videregående skole og tilflyttet. Alle har fått 
tilbud på AoK.

INNSATSOMRÅDE 5:
Frisklivsentral etableres.
Frisklivsentral er etablert høsten 2014. 

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Gloppe eldresenter, økt ramme til drift kr. 700 000
Rammen for Gloppe eldresenter er økt i tråd med vedtak.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 59 689 59 407 282 99,5 

Omsorg nordøst 9 738 9 537 201 97,9 

Omsorg sentrum 4 686 4 716 -30 100,6 

Omsorg sørvest 3 821 3 617 203 94,7 

Helse og rehabiliteringstjenesten 250 250 250 250

Arbeid og kvalifisering 41 445 41 538 -93 100,2 

ØKONOMIKOMMENTARER
Arbeid og Kvalifisering:
Arbeid og Kvalifisering er i balanse med et lite merforbruk. 
Det skyldes at det er kommet 12 nye brukere i 2014. 
Enkelte av disse har behov for tjenester med mye bistand. 
Dette er det ikke budsjettert i forhold til. Det er også gitt 
lavterskeltilbud til fire nye brukere.

Omsorgsenhetene:
Omsorgstjenestene- her ved dagsenter og eldresentre- har 
driftet i henhold til budsjett for 2014.

Helse- og rehabiliteringstjenesten - 
Presteløkka rehabiliteringssenter:
Den del av driften som gjelder dag- og aktivitetstilbud ved 
Presteløkka, stipulert til kr 250 000 for 2014, er i balanse.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Styrke og videreutvikle det forebyggende helsearbeidet, 
fokusere på hverdagsrehabilitering.
Ønsket effekt: Reduksjon i antall innleggelser i sykehus og 
institusjon. 
Resultat: Kommunens medfinansiering av somatiske 
sykehustjenester har i 2014 stabilisert seg på nivå tilsvarende 
andre halvår 2013 og noe lavere i forhold til prognoser satt 
fra Helsedirektoratet for 2014. Totalt sett kan dette tyde på at 
fokuset helse- og omsorgstjenestene har på forebyggende 
tiltak og tidlig intervensjon sammen med oppstart av 
hverdagsrehabiliteringsmodellen samt videreføring av KAD 
(kommunale akutte døgnplasser) tilbudet har gitt ønsket 
effekt i form av noe færre innleggelser på sykehus i 2014.

MÅL 2:
Styrke og videreutvikle det forebyggende helsearbeidet, 
fokusere på hverdagsrehabilitering.
Ønsket effekt: Reduksjon i antall innleggelser i sykehus og 
institusjon. 
Resultat: Det er i 2014 ikke vært utført brukerundersøkelser 
som kan verifisere effektmålet her.

MÅL 3:
Styrke kompetansen til de ansatte sett i lys av samhandling, 
tverrfaglighet og endringskompetanse
Ønsket effekt: Mer helhetlig og effektivt tjenestetilbud for 
bruker.
Resultat: Det har i 2014, som følge av omorganiseringen 
innen HO området, vært prioritert kompetanseutvikling- og 
utveksling i alle deler av organisasjonen. I den forbindelse 
er kompetansearbeidet samordnet for å opprettholde og 
videreutvikle tverrfaglige, helhetlige og effektive tjenester. 

MÅL 4:
Etablere team for tidlig å møte brukernes behov, og 
stimulere til bruk av egne ressurser, hverdagsrehabilitering 
Ønsket effekt: Tilstrekkelig og adekvat oppfølging i 
hjemmet, slik at bruker kan bo lengst mulig i eget hjem.
Resultat: Hverdagsrehabiliteringsteamet er videreført fra 
2013 og har vært i full drift i 2014
63 brukere har pr. 1 des. avsluttet tjenester fra 
Hverdagsrehabiliteringsteamet.
Ca 43 % av disse har ikke behov for videre oppfølging av 
kommunen.
20 % har avsluttet med reduserte behov for tjenester. 
Utover dette er ingen nye team etablert i 2014.

MÅL 5:
Videreutvikle team for rehabilitering i overgangen mellom 
institusjon og hjemmet.
Ønsket effekt: Tilrettelegging, trygghet og rehabilitering 

Består i hovedsak av

• HJEMMESYKEPLEIE

• PRAKTISK BISTAND

• AMBULANTE TEAM

• OMSORGSLØNN, STØTTEKON-

TAKT, BRUKERSTYRT PERSONLIG 

ASSISTENT 

ANSVARLIGE ENHETER:
OMSORGSTJENESTEN NORDØST

OMSORGSTJENESTEN SENTRUM

OMSORGSTJENESTEN SØRVEST

HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN

2.25 TJENESTER I 
HJEMMET
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for å kunne bo hjemme hele livet, er etablert for de som 
trenger det.
Resultat: Innsatsteamet for aktivitet- og fysioterapitjenester 
for sykehjemsbeboere har utvidet aktiviteten i 2014. 
Dette teamet arbeider i grensesnittet mellom sykehjem 
og hjemmetjenester, og følger opp primært brukere fra 
institusjon til hjemmet i form av individuell oppfølging og/
eller oppfølging i grupper.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Etablere forebyggende helseteam for eldre.
Teamet er ikke etablert i 2014 på grunn av manglende 
budsjettdekning jamfør tertialrapporten 2014.

INNSATSOMRÅDE 2:
Prosjekt hverdagsrehabilitering videreføres.
Hverdagsrehabiliteringsprosjektet var opprinnelig planlagt 
avsluttet 01.10.2014. Etter søknad er kommunen tildelt 
ytterlige statlige prosjektmidler på kr 500.000 fra sommeren 
2014 og prosjektet ble videreført ut 2014. Fra 2015 skal 
hverdagsrehabilitering implementeres som modell i alle 
aktuelle hjemmetjenesteavdelinger innenfor Helse- og 
omsorg.

INNSATSOMRÅDE 3:
Ambulante team i drift.
Ambulant team har i 2014 vært i drift i henhold til vedtatt 
aktivitetsplan.

INNSATSOMRÅDE 4:
Øke bemanningen i hjemmetjenesten.
1 mill kr er benyttet til å opprettholde 
hverdagsrehabiliteringsprosjektet for å styrke bemanningen 
i hjemmetjenesten. Øvrige tildelte økte midler er brukt til 
styrking av heldøgns omsorg i omsorgsboliger, i tillegg til at 
utvidet bemanning i perioder blir satt inn der behovet for 
tjenester er prekært/størst. 

INNSATSOMRÅDE 5:
Styrke kompetansen til ansatte i helse og 
omsorgtjenestene for å møte fremtiden helse og 
omsorgstjenester.
Løpende kompetanseutvikling er etablert og styrket både 
innad i helse- og omsorgstjenestene kom og i samhandling 
med sykehuset. Det er søkt ny kompetanse i andre 
kommuner og fra eksterne samarbeidspartnere for å møte 
behov for og krav til effektive helse- og omsorgstjenester.

INNSATSOMRÅDE 6:
Etablere flere og fleksible tilbud til innbyggerne 
som har behov for bistand (tjenestetrappa).
Det er etablert systemfokus på individuell tilrettelegging og 
tjenestetilbud utfra den enkeltes ønsker og behov. 
Styrket bemanning og fokus på oppsøkende og ambulerende 
tjenester, Hverdagsrehabilitering og Innsatsteam adressert 
mot der brukeren oppholder seg/bor har vært sentrale 
tiltak i denne sammenheng.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014:

Endringene er behandlet i kapittel 2.20
Fellesovergripende omsorgstjenester.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 168 496  166 829  1 666  99,0 

Omsorg nordøst 56 790 56 220 570 99,0 

Omsorg sentrum 64 708 64 660 47 99,9 

Omsorg sørvest 46 998 45 950 1 048 97,8 

ØKONOMIKOMMENTARER
Rapporteringsområdet er tilnærmet i balanse for 2014.
Midler avsatt til styrking hjemmetjenester er benyttet til 
hverdagsrehabiliteringsteamet og økt døgnbemanning i 
omsorgsboliger, samt innleie av personell ved ekstra store 
behov for tjenester. 



93

H
ELSE O

G O
M

SO
RG

MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET - KORTTID

MÅL 1:
At pasienter/brukere med behov for medisinsk behandling 
kan utredes og behandles i kommunen.
Ønsket effekt: Reduksjon av antall sykehusinnleggelser).
Resultat: Kommunens medfinansiering av somatiske 
sykehustjenester har i 2014 stabilisert seg på nivå tilsvarende 
andre halvår 2013 og noe lavere i forhold til prognoser satt 
fra Helsedirektoratet for 2014. Totalt sett kan dette tyde på at 
fokuset helse- og omsorgstjenestene har på forebyggende 
tiltak og tidlig intervensjon sammen med oppstart av 
hverdagsrehabiliteringsmodellen samt videreføring av 
KAD(kommunale akutte døgnplasser) tilbudet har gitt 
ønsket effekt i form av noe færre innleggelser på sykehus 
i 2014.

Det er videreført og styrket bruken av korttids, 
avklaringsplasser og KAD plasser. Effekten av dette er 

kommunen raskere tar imot pasienter fra sykehuset, gir 
pasientene et tilpasset og kvalitativt godt tilbud i egen 
kommune og optimaliserer tilgjengelig ressursbruk. 

MÅL 2:
At kommunen har tilstrekkelig antall rehabiliterings- og 
korttidsplasser for å gi behandling og rehabilitering for å 
klare seg lengst mulig hjemme.
Ønsket effekt: Antall over 80 år som bor i eget hjem går 
opp med 10 %.
Resultat: 2013 var 93,08 % av de over 80 år som bodde 
hjemme. 2014 er det 92,1 % av de over 80 år som bor 
hjemme. Målet er ikke oppnådd.

MÅL 3:
At kommunen har tilbud til utskrivningsklare pasienter fra 
psykiatrien.
Ønsket effekt: Antall plasser øremerket utskrivningsklare 
pasienter fra psykiatrien er tilstrekkelig.
Resultat: Behovet er delvis dekket med 1 plass for 
utskrivningsklare pasienter.

Består i hovedsak av

• REHABILITERINGSPLASSER

• KORTTID I INSTITUSJONER

• AVLASTNING I INSTITUSJON

• LANGTIDSPLASS I INSTITUSJON

• HELDØGNS BEMANNET OM-

SORGSBOLIG

ANSVARLIGE ENHETER:
OMSORGSTJENESTEN NORDØST

OMSORGSTJENESTEN SENTRUM

OMSORGSTJENESTEN SØRVEST

HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN 

DET NASJONALE ALDERSHJEM FOR SJØMENN I STAVERN

2.26 HELDØGNS OM-
SORG - KORTTID OG 
LANGTID
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT 
FOR HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET - LANGTID

MÅL 1:
Flere pasienter med behov for omfattende tjenester bor i 
omsorgsbolig i stedet for institusjon. 
Ønsket effekt: Økning i antall boliger med heldøgns-
omsorg, i omsorgboligkompleks med 15 plasser.
Resultat: Det er ikke økt opp antall boliger med 
heldøgnsomsorg i 2014

MÅL 2:
At ansatte i avdelinger som yter heldøgns omsorg har 
kompetanse til å møte fremtidens faglige utfordringer.
Ønsket effekt: Beholde dagens nivå på kompetansetiltak 
for ansatte.
Resultat: Løpende kompetanseutvikling er etablert 
og styrket både innad i helse- og omsorgstjenestene 
og i samhandling med sykehuset Vestfold. Det er søkt 
ny kompetanse i andre kommuner og fra eksterne 
samarbeidspartnere for å møte behov for og krav til effektive 
helse- og omsorgstjenester. 
Se Innsatsområde 4, rapporteringsområde 2.23 Felles-
overgripende omsorgstjeneste.

MÅL 3:
At kommunen har flere institusjonsplasser for demente som 
trenger vedtak om tilbakeholdelse i institusjon iht lovverk.
Ønsket effekt: Innen utgangen av 2014 er bofelles-
skapsplasser for demente omgjort til institusjonsplasser.
Resultat: Ved årsskiftet er 37 av i alt 63 plasser omgjort fra 
bofellesskap til sykehjem, dette følges videre opp i 2015, 
med vedtak hos den enkelte pasient.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN - KORTTID

INNSATSOMRÅDE 1:
Videreutvikle kommunens ø-hjelps- og 
avklaringsplasser.
I 2014 er:
Samhandlingsrutiner i kommunen og mellom fastleger og 
KAD enheten(kommunale og akutte døgnplasser) evaluert 
og forbedret.
Med. faglig/sykepl. faglig bemanning er stabilisert og utvidet 
utfra 2013 nivå.
Antall innleggelser på øyeblikkelig hjelp enheten er noe 
økende fra 2013 nivå. 

Legebemanningen er ikke på et slikt nivå at en kan ta 
imot pasienter i helgene /hele døgnet. Det arbeides i 
samarbeid med Sandefjord med etablering av felles 
legeberedskapsordning og oppdekking av et mere robust 
legetilbud på helger/høytidsdager.

INNSATSOMRÅDE 2:
Øke rehabilitering ved kommunens 
sykehjemsavdelinger, utvide innsatsteam.
Innsatsteam rehabilitering har utvidet sin aktivitet og følger 
også opp både enkelt pasienter som kommer direkte fra 
sykehus til hjemmet i en overgangsperiode, samt pasienter 
på korttidsplasser og i overgangen fra disse til hjemmet. 
Teamet har blitt styrket ett årsverk fysioterapeut og ett 
årsverk ergoterapeut.

INNSATSOMRÅDE 3:
Øke satsingen på forebyggende tjenester,
hverdagsrehabilitering.
Hverdagsrehabiliteringsprosjektet var opprinnelig planlagt 
avsluttet 01.10.2014. Etter søknad er kommunen tildelt 
ytterlige statlige prosjektmidler kr 500.000 sommeren 
2014. Prosjektet er videreført ut 2014. Fra 2015 skal 
hverdagsrehabilitering implementeres som modell i alle 
aktuelle avdelinger innenfor Helse- og omsorg.

INNSATSOMRÅDE 4:
Tilpasse plasser for utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten med rus- og
psykiatridiagnose.
Det er avsatt to plasser ved Yttersida sykehjem til utskriving 
og korttidsopphold. Det er stort behov form dette tilbudet 
og plassene benyttes i økende grad til avsatt formål.

INNSATSOMRÅDE 5:
Øke antall korttidsplasser med rehabilitering som 
formål.
I 2014 har det ikke vært mulig å øke antall korttidsplasser 
med rehabilitering da korttidsplasser periodevis og i økende 
grad har vært benyttet til pasienter med langtidsvedtak.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN - LANGTID

INNSATSOMRÅDE 1:
Bemanne ytterligere et omsorgsboligkompleks.
Bemanning på omsorgsboligkompleksene Bukta og 
Frøytunet, og Bøkeskogen er styrket.
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INNSATSOMRÅDE 2:
Trappe opp bemanningen i eksisterende bemannede 
omsorgsboliger slik at flere kan ivaretas i disse.
Bemanning på omsorgsboligkompleksene Bukta og 
Frøytunet, og Bøkeskogen er styrket.

INNSATSOMRÅDE 3:
Fokusere på kompetanseutvikling hos ansatte i 
sykehjemmene for å møte krevende og kompliserte 
sykdomstilstander hos beboerne.
Det er videreført løpende kompetanseheving både i 
kommunen og i samhandling med sykehuset. Ambulant 
team veileder fortløpende og bidrar til kompetanseheving 
av personell, spesielt rettet mot denne brukergruppen. 
Se rapporteringsområde Kompetanseheving for å sikre 
tilstrekkelig og kompetent personell i framtiden.

INNSATSOMRÅDE 4:
Øke andelen legehjemler slik at alle bofelleskap for 
demente kan omdefineres til institusjonsplasser.
Antall kommunale legehjemler er økt og reservert dette 
formål fra august 2014 og vil ytterligere følges opp/utvides 
i 2015.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014
Noen endringer som vedrører heldøgns omsorg – 
korttid og langtid er behandlet i kapittel 2.20
 Fellesovergripende omsorgstjenester.

Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern, 
økt ramme, kr 500 000.
Midlene er overført

Tiltak innsparing gjennom omstilling reversert, 
økt ramme 5 mill kr.
Rammen er økt.

Utnytte ledig plass på Presteløkka
rehabiliteringssenter. Forventet salg av plasser 
reversert på grunn av manglende interesse. 
Institusjonens ramme er netto økt med kr 400 000.
Rammekorrigering er utført 

Utnytte ledig plass på Presteløkka
rehabiliteringssenter og økt ramme. 
Forventet salg av plasser reversert på grunn av 
manglende interesse. Netto økning kr 400 000. 
Institusjonens ramme tilføres ytterligere 3 mill kr.
Rammekorrigering er utført

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde 260 699 265 335 -4 636 101,8 

Omsorg nordøst 86 394 88 150 -1 756 102,0

Omsorg sentrum 78 419 79 785 -1 366 101,7

Omsorg sørvest 55 081 56 619 -1 538 102,8-

DNSA 23 093 23 093 0 100,0

Helse- og rehabiliteringstjenesten 17 712 17 689 23 99,9

ØKONOMIKOMMENTARER
Omsorgstjenestene: 
Merforbruk skyldes i hovedsak innleie av personell på grunn 
av behov for fagkompetanse, samt at pasienter er så syke at 
de må ha ekstra bemanning for å kunne gi nødvendig pleie 
og omsorg.

Presteløkka rehabiliteringssenter: 
Enheten er i balanse for 2014. 
Presteløkka rehabiliteringssenter ble tilført 1,5 mill kr i 2. 
tertial. Rammekorrigering/styrking etter behandling av 
tertialrapport 2/2014.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Brukere av tjenesten har et forsvarlig, tilstrekkelig og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud. 8 nye
leiligheter står klar for innflytting.
Ønsket effekt: 8 søkere har fått tildelt tilpasset bolig med 
bemanning
Resultat: Omsorgsleiligheter i Valmueveien påbegynnes 
vinter 2014/2015 og er planlagt ferdigstilt februar 2016

MÅL 2:
Ansatte i enheten har kompetanse som tilsvarer brukernes 
behov.
Ønsket effekt: Innførte kompetansebaserte bemannings-

planer benyttes som strategisk kompetansestyringsverktøy
Resultat: Kompetansebaserte bemanningsplaner 
er implementert og iverksatt som styringsverktøy for 
virksomheten. Planen rulleres 2. ganger pr. år.

MÅL 3:
Hverdagsmestring er et gjennomgående prinsipp i all 
tjenesteyting i enheten. Tiltaksplaner utarbeides
med fokus på ressurser og egen-mestring, og benyttes 
aktivt.
Ønsket effekt: Gjennom tiltaksplaner for hver enkelt blir 
brukerne mer selvstendig der det er mulig.
Resultat: Tiltaksplaner er gjennomgående implementert i 
tjenesten, og inngår som et naturlig verktøy i arbeidet med 
den enkelte bruker.

MÅL 4:
Ungdom med psykiske lidelser og omfattende tjenestebehov 
har et helhetlig tjenestetilbud
Ønsket effekt: Ungdom med psykiske lidelser og behov 

Består i hovedsak av

• PRAKTISK BISTAND/OPPLÆRING 

(AMBULANT ELLER I SAMLOKALI-

SERT BOLIG)

• HELSETJENESTER I HJEMMET 

(AMBULANT ELLER I SAMLOKALI-

SERT BOLIG)

• AVLASTNING (AVLASTNINGSBO-

LIG ELLER PRIVAT)

• OMSORGSLØNN

• KOORDINERING AV HJELPETILTAK

• VEILEDNING

ANSVARLIGE ENHETER:
OMSORGSTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

2.27 TJENESTER FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE



97

H
ELSE O

G O
M

SO
RG

for omfattende tjenester skal møte et forberedt tilbud med
kompetente tjenesteytere.
Resultat: Det er etablert regelmessig møtevirksomhet 
mellom virksomheter som yter disse spesifikke tjenester, 
arbeidet med endelig utforming av målsettingen videreføres 
i 2015

MÅL 5:
OmFu er pådriver for å synliggjøre områder der lovverket må 
endres.
Ønsket effekt: Gjennom tverrfaglig og flerkommunalt 
samarbeid er områder der lovverket må tilpasses nye
omsorgsbehov blitt synliggjort.
Resultat: I sammenheng med fokus på tjenestemottakere 
med stor farlighetsgrad, har tjenesten vært pådrivere 
opp mot Fylkesmannen for å synliggjøre utfordringen 
kommunen står i.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Øke antall tilrettelagte boliger med bemanning for 
målgruppen.
Det er i strategidokumentet vedtatt driftsmidler for oppstart 
av 8 nye leiligheter i Valmueveien i 2015. Forprosjekt er 
gjennomført og Eiendomsavdelingen følger opp byggesak. 
Valmueveien og fremdrift for dette prosjektet er utsatt slik 
at boligen ikke står ferdig før tidligst februar 2016, hvilket 
innebærer at avsatte driftsmidler med ½ års effekt for 2015 
ikke vil bli effektuert. Det er likevel slik at utfordringene 
omkring aktuell brukergruppe tenkt inn i dette prosjektet vil 
påløpe ekstra utfordringer for 2015.
Det viser seg gjennom registreringer over flere år at det er en 
underdekning på ca 30 leiligheter til målgruppen. Dette betyr 
blant annet at det er større pågang på avlastningsplassene 
enn det er dimensjonert for, og at en del må vente lang tid 
på tilpasset leilighet. 

INNSATSOMRÅDE 2:
Etablerte kompetansebaserte bemanningsplaner 
ut fra brukers behov, tas i bruk som styringsverktøy 
Det er i strategidokumentet vedtatt driftsmidler for oppstart 
av 8 nye leiligheter i Valmueveien i 2015. Forprosjekt er 
gjennomført og Eiendomsavdelingen følger opp byggesak. 
Valmueveien og fremdrift for dette prosjektet er utsatt slik 
at boligen ikke står ferdig før tidligst februar 2016, hvilket 
innebærer at avsatte driftsmidler med ½ års effekt for 2015 
ikke vil bli effektuert. Det er likevel slik at utfordringene 
omkring aktuell brukergruppe tenkt inn i dette prosjektet vil 
påløpe ekstra utfordringer for 2015.
Det viser seg gjennom registreringer over flere år at det er en 

underdekning på ca 30 leiligheter til målgruppen. Dette betyr 
blant annet at det er større pågang på avlastningsplassene 
enn det er dimensjonert for, og at en del må vente lang tid 
på tilpasset leilighet. 

INNSATSOMRÅDE 3:
Kontinuerlig tjenesteutvikling i enheten med fokus 
på kvalitet og effektiv ressursutnyttelse
Flere prosjekter er gjennomført, og flere er i 
gjennomføringsfase. Nevnes kan utvikling av 
mobilapplikasjon for direkte brukerstyring av tjenester, det er 
bevilget 500 000.- fra Fylkesmannens moderniseringsmidler 
til videre utvikling, prosjekt for fase to under etablering. 

INNSATSOMRÅDE 4:
Benytte tjenesteanalyse utarbeidet gjennom 
deltakelse i nettverk via KS, som del av
styringsgrunnlaget for enheten
Analysen er ferdig skrevet og skal benyttes som del av 
prioriteringsgrunnlaget for enheten videre. Videre er vi 
i ferd med å implementere et målekort til bruk som et 
styringsverktøy for virksomheten.

INNSATSOMRÅDE 5:
Videreutvikle og implementere system for
oppfølging av ansatte som utsettes for skade og 
vold i omsorgstjenestene, i samarbeid med HMS 
tjenesten
Arbeidet er igangsatt, vi har i samarbeid med HMS besluttet 
å etablere team bestående av medarbeidere som får 
kompetanse på risikovurderinger og tiltak, samt oppfølging 
for grupper av medarbeidere som er utsatt.

INNSATSOMRÅDE 6:
Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger
Mobil omsorg er implementert i flere avdelinger 2014. 
Brukerstyring ved hjelp av mobilapplikasjon under 
utprøving i større omfang enn tidligere, et prosjekt som går 
inn i 2015, samt et prosjekt med velferdsteknologi opp mot 
brukergruppe for å gjøre erfaringer med bruk av blant annet 
skype-teknologi som supplement til tjenesten.

INNSATSOMRÅDE 7:
Iverksette tverrfaglig team til ungdom med 
omfattende tjenestebehov i samarbeid med BVT 
og OmRop
Et tverrfaglig prosjekt mellom OmFu og OmRp er påbegynt 
og skal videreutvikles. Ulike alternativer for 
tilrettelegging av boliger og bruk av personell er under 
utredning.
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INNSATSOMRÅDE 8:
Videreutvikle hverdagsmestring som 
grunnleggende ideologi og praksis
Hverdagsmestring er et innarbeidet prinsipp for 
tjenesteleveranse i Virksomhet for funksjonshemmede, 
og i tråd med sentrale føringer i plan «Fremtidens 
omsorgstjenester» innarbeides begrepsapparatet som 
beste praksis for tjenesteutøvelsen.

INNSATSOMRÅDE 9:
Styrke kompetansen til ansatte i helse og 
omsorgtjenestene for å møte fremtidens helse- og
omsorgstjenester.
Program for kompetanseheving gjennom e-læring er 
påbegynt. OmFu har etablert egen portal via kommunens 
hjemmesider for ansatte og alle avdelinger er i gang. 

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Drift til ny bolig i Frankendalsveien, 
økt ramme 1,2 mill. kr.
I full drift som planlagt og forutsatt.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  128 631 128 371 260 99,8

ØKONOMIKOMMENTARER
Rapporteringsområdet er i balanse i 2014.

Området har i 2014 fått tilført midler fra sentral pott til 
særlig ressurskrevende tjenester, i det nye tiltak utfordret på 
økonomi. Det er likevel slik at det ved årets slutt balanserer 
med et lite mindreforbruk, og dette har sammenheng med 
mindreforbruk på vikar/- innleie ved fravær, urettmessig 
husleiebidrag fra Larvik kommunale boligstiftelse som 
ikke er betalt avslutningsvis i 2014 samt mer inntekter på 
sykepenger for 2014.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av 
sykdom, skader og nedsatt funksjonsevne.
Ønsket effekt: Etablere nye og effektive helseforebyggende 
tiltak i samarbeid med de øvrige kommunale
virksomheter.
Resultat: Det er i liten grad iverksatt nye helseforebyggende 
tiltak innenfor dette området i 2014. Det er derimot satt ny 
struktur og organisering av folkehelsearbeidet i kommunen 
samlet, hvor helsetjenestene har vært en sentral aktør. 
Innenfor rammen av denne satsingen, samt vedtatt «Plan 
for fremtidens helse- og omsorgstjenester» skal innsats 
innen for dette målområdet forsterkes i 2015.

MÅL 2:
Bidra til å bedre folkehelsen i kommunen og utjevne sosiale 
ulikheter i helse.
Ønsket effekt: Kommunens folkehelseprofil bedres 
innenfor minimum 2 indikatorområder; områdene helse og
sykdom (iht publiserte oversikter over folkehelseprofiler fra 
Helsedirektoratet).
Resultat: Effektmålene er ikke nådd for 2014 når det 
gjelder bedring i score på Folkehelseprofilen. Dette er dog 
et mål som krever langsiktige og styrt innsats før effekt kan 
hentes ut. Målet må derfor videreføres i 2015 og utover i 
planperioden.

MÅL 3:
Øke kvalitet i publikumskontakt og tjenesteoppfølging.
Ønsket effekt: Reduksjon i antall klagesaker på tjenester 
som behandles hos fylkesmannen.
Helhetlig elektronisk pasientjournal er etablert som 
grunnlag for effektiv og sikker håndtering av

BESTÅR I HOVEDSAK AV
• KOMMUNALE LEGETJENESTER (I SY-

KEHJEM, HELSESTASJON, FENGSEL)
• LEGEVAKT
• SAMFUNNSMEDISIN OG MILJØRET-

TET HELSEVERN
• SMITTEVERN
• HELSEOPPLYSNING OG FOREBYG-

GENDE TJENESTER
• FYSIOTERAPI- OG ERGOTERAPITJE-

NESTER FOR BARN
• ERGOTERAPITJENESTER FOR VOKS-

NE
• HJELPEMIDDELFORMIDLING
• FASTLEGEORDNINGEN
• AVTALEORDNING FOR PRIVATE FY-

SIOTERAPEUTER
ANSVARLIGE ENHETER:

HELSE- OG REHABILITERINGSTJENESTEN

2.28 HELSETJENESTER
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pasientdata.
Resultat: Det er registrert færre klagesaker til behandling 
hos Fylkesmannen
Det arbeides med etablering og innføring av en felles 
elektronisk kjernejournal på nasjonalt nivå.

MÅL 4:
Følge opp målsettingene i samhandlingsreformen gjennom 
utvikling av effektive lokale tiltak.
Ønsket effekt: Redusere antall innleggelser i sykehus 
innenfor medisinske diagnosegrupper.
Resultat: Kommunens medfinansiering av somatiske 
sykehustjenester har i 2014 stabilisert seg på nivå tilsvarende 
andre halvår 2013 og noe lavere i forhold til prognoser satt 
fra Helsedirektoratet for 2014. Totalt sett kan dette tyde på at 
fokuset helse- og omsorgstjenestene har på forebyggende 
tiltak og tidlig intervensjon sammen med oppstart av 
hverdagsrehabiliteringsmodellen samt videreføring av 
KAD(kommunale akutte døgnplasser) tilbudet har gitt 
ønsket effekt i form av noe færre innleggelser på sykehus 
i 2014.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Styrke og videreutvikle kommunens øyeblikkelig 
hjelp - døgnoppholds tilbud.
I 2014 er:
Samhandlingsrutiner i kommunen og mellom fastleger og 
KAD enheten (kommunale akutte døgnplasser) evaluert og 
forbedret.
Faglig bemanning er stabilisert og utvidet.
Antall innleggelser på øyeblikkelig hjelp enheten er noe 
økende. 
Legebemanningen er ikke på et slikt nivå at en kan ta 
imot pasienter i helgene /hele døgnet. Det arbeides i 
samarbeid med Sandefjord med etablering av felles 
legeberedskapsordning og oppdekking av et mere robust 
legetilbud på helger/høytidsdager.
 Kommunen deltar i et faglig nettverk sammen med 
de andre kommuner i Vestfold som har etablert KAD 
plasser(kommunale akutt døgnplasser)

INNSATSOMRÅDE 2:
Ambulant team videreføres og øker sin aktivitet.
Ambulant team er videreført utfra samme faglige plattform, 
med samme ressurser og med samme mandat som i andre 
halvdel 2013. 
Teamet har utvidet sin aktivitet knyttet til øyeblikkelig hjelp 
døgnoppholdsenheten.

INNSATSOMRÅDE 3:
Prosjekt hverdagsrehabilitering videreføres.
Hverdagsrehabiliteringsprosjektet var opprinnelig planlagt 
avsluttet 01.10.2014. Etter søknad er kommunen tildelt 
ytterlige statlige prosjektmidler (500.000)fra sommeren 
2014 og prosjektet er derved videreført ut 2014. Fra 2015 
skal hverdagsrehabilitering implementeres som modell i 
alle aktuelle hjemmetjenesteavdelinger innenfor Helse- og 
omsorg.

INNSATSOMRÅDE 4:
Implementere og drifte nytt nasjonalt nødnett
Oppstart av nødnett i Larvik kommune var planlagt til siste 
kvartal 2014, men er utsatt til primo 2015.
Alt nødvendig oppsett av utstyr og teknisk infrastruktur er 
montert på legevakten i løp av 2014
Nødvendige drifts- og faglige forberedelser er ivaretatt 
høsten 2014.

INNSATSOMRÅDE 5:
Forebyggende helseteam for eldre settes i drift.
Teamet er ikke etablert i 2014. Planlagt finansiering av 
teamet ved bruk av samhandlingsmidler ble ikke mulig og 
gjennomføre på grunn av økonomis situasjonen.

INNSATSOMRÅDE 6:
Styrke og effektivisere hjelpemiddelformidlingen, 
herunder ergo- og fysioterapitjenestene i 
hjemmene.
Ergoterapitjenesten til voksne er styrket med 2 årsverk 
i løp av året og det er iverksatt effektiviseringstiltak/ og 
innarbeidet nye driftsrutiner for ergoterapitjenesten 
-tilsvarende for hjelpemiddelformidlingen. 
Ergoterapeutene jobber nå uten faste distrikter, dette øker 
fleksibilitet og gir like tjenester i kommunen. Ventelisten er 
sterkt redusert og 31.12.14 er maks ventetid pr. desember 
ca. 2 mnd. I april 2014 var det pasienter som hadde ventet 
mer en 2 år på denne listen.
Ergoterapitjenesten for barn har små og begrensede 
ressurser, dette medfører at tjenesten må prioritere vekk 
behandling av enkelte barn hvor dette kan gi langtids 
konsekvenser. Dette gjelder spesielt håndtrening, den 
manglende ergoterapi behandlingen vil gi større behov for 
tjenester på et senere tidspunkt. 
Hjelpemiddelformidlingen har hatt store utfordringer 
i 2014. Dette gjør at tjenesten kun periodevis klarer å 
handtere akutte oppdrag. Det har vært jobbet med å endre 
driftsstruktur hvor man jobber med faste kjøreruter. Dette gir 
større fleksibilitet og bedret kapasitet til å ta hastesakene. 
Det er et stadig økende behov for hjelpemidler som følge 
av samhandlingsreformen og dette medfører behov for økte 
ressurser. 1 ny stilling er vedtatt opprettet her i 2015.
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INNSATSOMRÅDE 7:
Etablere et samarbeid med kommunens fastleger 
for å få bedre oversikt over
befolkningens helsetilstand.
Utarbeidet prosjektskisse fra 2013 er grunnlag for dette 
arbeidet, beskrevet i «Plan for legetjenestene i Larvik 
kommune. 2013-2016». Nyopprettet kvalitetsutvalg i 
fastlegetjenesten har startet arbeidet med denne høsten 
2014 og vil videreføre dette arbeidet i 2015.

INNSATSOMRÅDE 8:
Elektronisk pasientjournal er etablert som 
grunnlag for effektiv og sikker pasientoppfølging.
Det er videreført arbeid knyttet til elektronisk 
meldingsutveksling mellom fastlegene og omsorgs-
tjenestene. Det er tatt i bruk nye prosedyrer for overføring 
av prøvesvar m.m.
Koordinering og planlegging av prosessen frem mot en 
samlet EPJ (elektronisk pasientjournal) er påstartet.
Innsatsområde inngår i handlingsplanen for «Fremtidens 
helse- og omsorgstjenester»

INNSATSOMRÅDE 9:
Styrke samfunnsmedisinsk kompetanse og ressurs 
i kommunen.
Det er ikke iverksatt tiltak innenfor dette innsatsområde 
2014. I forbindelse med organisasjonutviklingsarbeidet 
er det vedtatt økt ressursavsetting for denne funksjonen. 
Kommuneoverlegefunksjonen omprioriteres til en 100 % 
stilling og inngår i kommunalsjefens stab fra primo 2015.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Tilskuddsomlegging fysioterapi, økning kr 482 000.
Er iverksatt og implementert i enhetens rammer 2014. 
Medfører ikke styrking av tilbudet.

Hjelpemidler, korttidsutlån, økt ramme kr 200 000.
Foreløpig ikke iverksatt som følge av behov for 
rammetilpasning i enhetens drift 2014. Hjelpemidler 
er alikevel økt med hjelpemidler gitt fra statens 
hjelpemiddellager.

Ergoterapi, 2 nye stillinger, økning kr 925 000.
Iverksatt.

Nødnett, økt ramme i 2014 kr 200 000.
Avsatt som økning av driftsramme fra og med annet halvår 
2014 knyttet til kommunens løpende driftsansvar.

Pasientskadeerstatning overført til annet

rapporteringsområde, redusert ramme kr 450 000.
Iverksatt.

Legevakt og legetjenester, økt ramme kr 1 000 000.
Implementert i enhetens driftsramme. Medfører ikke 
styrking av tilbudet, men en korrigering av tidligere års 
budsjettmessige ubalanse innenfor tiltaksområdet.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  114 409 112 326 2 083 98,2

ØKONOMIKOMMENTARER
Rapporteringsområdets ansvarsområder- 
utenom samhandlingsreformen:
Ved årsavslutningen fremkommer et regnskapsmessig 
mindreforbruk. Rapporteringsområdet HERE unntatt
samhandlingsreformens ansvar, ble styrket med 1,5 mill ved 
behandling av tertialrapport 2/2014.

Ansvarsområdene tilhørende
samhandlingsreformen:
Budsjettet på dette området ble styrket med 4 mill kroner 
i løp av 2014.( 2 mill i 1. tertial og 2 mill i 2. tertial) Dette 
sammen med at utgiftene knyttet til medfinansiering 
av sykehustjenester samt betaling for utskrivningsklare 
pasienter stabiliserte seg og gikk noe ned 2. halvår 2014 
medfører et samlet regnskapsmessig mindreforbruk for 
2014

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr):

 Budsjett Regnskap

Nødnett - Legevakt 400 399
Nødvendige arbeider og innkjøp er foretatt i løpet av 2014. Det gjenstår noe opplæring. 
Prosjektet er fra sentralt hold utsatt. Det forventes refusjon fra Helsetjenestenes drifts-
organisasjon for nødnett HF.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Kommunen er rustet til å imøtekomme akutte og 
kompliserte tjenestebehov.
Ønsket effekt: Økt trygghet for pasienten og mer effektive 
tjenesteforløp.
Resultat: En utredning er igangsatt med tanke på drift av 
en samlokalisert bolig for inntil fire ekstra ressurskrevende 
pasienter. Se innsatsområde 2.

MÅL 2:
Kompetansebaserte bemanningsplaner er innført i alle 
avdelinger.
Ønsket effekt: Ansatte/avdelingene er bedre rustet til å 
møte sammensatte utfordringer hos pasientene.
Resultat: Brukerne får tjenester av personell med god 
kompetanse, Kompetanse for å møte barn som pårørende 
og ungdom som har psykiske problemer og/eller 
rusproblemer videreutvikles.

MÅL 3:
Hverdagsmestring er et gjennomgripende prinsipp i all 
tjenesteyting. Tiltaksplaner utarbeides med
fokus på ressurser og egen-mestring, og benyttes aktivt.
Ønsket effekt: Økt grad av egen-mestring for pasientene 
med påfølgende redusert behov for tjenester.

Består i hovedsak av

• PRAKTISK BISTAND OG  

OPPLÆRING (AMBULANT ELLER I 

SAMLOKALISERT BOLIG)

• HELSETJENESTER I HJEMMET 

(AMBULANT ELLER I SAMLOKA- 

LISERT BOLIG)

• STØTTESAMTALER OG  

KOORDINERING AV HJELPETILTAK

• STØTTEKONTAKT

• OMSORGSLØNN

• LAVTERSKEL HELSETJENESTER

ANSVARLIGE ENHETER:
OMSORGSTJENESTEN FOR RUS OG PSYKISK HELSE

2.29 TJENESTER 
INNENFOR RUS OG 
PSYKISK HELSE



103

H
ELSE O

G O
M

SO
RG

Resultat: Vedtak og oppfølging av brukere har fokus på 
brukernes ressurser og har mestring som mål.
Se innsatsområde 1,

MÅL 4:
Enheten bidrar til at pårørende kan håndtere den aktuelle 
situasjonen mest mulig konstruktivt for seg
og sine.
Ønsket effekt: Økt opplevelse av å bli ivaretatt som 
pårørende, og økt mobilisering av nettverk.
Resultat: Virksomheten gjennomfører informasjons-
samtaler med barn som pårørende og bidrar til at de som 
har behov får oppfølgingstiltak.
Det er igangsatt et samarbeid om pårørende-arbeid med 
veiledningssenteret, NKS. Det samarbeides med foreldre i 
enkeltsaker når det gjelder ungdom og rus.

MÅL 5:
Det er satt mer fokus på tidlig intervensjon og unge voksne. 
Tverrfaglig team til ungdom med omfattende tjenestebehov 
er iverksatt. (OMFU, BVT og OMRP)
Enheten har forsterket ambulant team med kompetanse 
på psykiske lidelser og rusutfordringer for unge voksne.
Ønsket effekt: Unge med sammensatte/psykiske lidelser 
fanges opp og får bedre forutsetninger for å bli frisk
eller mestre sin lidelse.
De unge fanges tidligere opp slik at de kan komme ut av et 
uheldig rusutviklingsløp og settes i
stand til å mestre voksenlivet uten destruktiv rusbruk. 
Resultat: Tverrfaglig team i samarbeid med (OMFU, BVT og 
OMRP) er ikke igangsatt,
Det arbeides nå med et samarbeid med Barneverntjenesten 
og Spesialisthelsetjenesten.
Samarbeidet inngår i prosjekt SØK, (Sammen om økt 
kvalitet). Forsterket ROP team for ungdom og unge voksne 
er igangsatt fra 1.1.15.

MÅL 6:
Kommunen har tilstrekkelig antall egnede boliger/ heldøgns 
omsorgsplasser tilpasset brukere med
omfattende tjenestebehov.
8 nye boliger står klar for innflytting i 2014.
Ønsket effekt: Pasienter med omfattende tjenestebehov 
og eldre rusmiddelavhengige har et verdig bo- og
omsorgstilbud tilsvarende befolkningen for øvrig.
Resultat: 6 småhus ble satt i drift i 2013 -2014. 3 nye er 
under prosjektering og er klare for innflytting i 2015..
Omsorgsbolig med 7 boenheter og bemanningsbase er 
under prosjektering, Planlegger oppstart av drift medio 
2016.

MÅL 7:
Ansvar rundt finansiering og utførelse av Lar-utleveringen er 
avklart.
Ønsket effekt: Forutsigbar og faglig forsvarlig tjeneste for 
ansatte og pasienter ved utdeling av LAR-medisin.
Resultat: Spesialisthelsetjenester overtar ansvaret fra 
2015, Midlertidig avtale med kommunen om utlevering av 
medisiner beregnes avsluttet i april 2015. Det vil fortsatt 
bli et tett samarbeid om oppfølging av pasientene i Larvik.  
Spesialisthelsetjenesten etablerer utleveringssted og 
felles arena for oppfølging i Larvik sentrum, fortrinnsvis i 
sykehuset,

MÅL 8:
Ambulante tjenester er etablert som tilbud også på  
kveldstid innen 2016.
Ønsket effekt: Økt tilgjengelighet for pasientene, og bedre 
mulighet for tjenesten å nå pasientene med påfølgende
reduksjon av kriser og akuttinnleggelser.
Resultat: Det har ikke vært økonomiske ressurser til 
dette tiltaket i 2015. Avtaler om oppfølging av pasienter på 
kveldstid og i helger inngås i enkeltsaker når det er stort 
behov.

MÅL 9:
Personalet er sikret mot vold og skader, bl.a. gjennom 
opplæring, og ved bruk av trygghetsbemanning. System 
for de-brifing i omsorgstjenestene er videreutviklet og 
implementert.
Ønsket effekt: Ansatte opplever trygghet i 
arbeidssituasjonen. Redusert sykefravær. Økt kvalitet på 
samhandling mellom pasient og tjenesteutøver.
Resultat: Det er etablert et arbeid med gode tiltak via HMS-
tjenesten som skal ivareta de fleste tilfellene når personalet 
er utsatt for skader og trusler,
Det oppstår fortsatt situasjoner ute i de ambulante 
tjenestene som er vanskelig å sikre selv om en har tatt i bruk 
alle tilgjengelige virkemidler., 

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Videreutvikle hverdagsmestring som
grunnleggende ideologi og praksis.
Enheten har satt tema hverdagsmestring og metoder, som 
bygger opp om mestring i praktisk utøvelse, på fagdager og 
kurs.
«Sammen om mestring» Veileder i lokalt psykisk helsearbeid 
og rusarbeid for voksne, utgitt av helsedirektoratet i mars 
2014, er under implementering i virksomheten.
Det er iverksatt pedagogiske gruppetiltak for pasienter som 
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omhandler å mestre belastninger (KIB kurs) samt å mestre 
depresjoner (KID-kurs). Slike kurs skal også spesial tilpasses 
og tilbys ungdom.
Terapeutene jobber systematisk med tiltaksplaner og 
evalueringer.  Det er fokus på å tidsbegrense vedtak 
og å utforme klare målsettinger i samarbeid med 
tjenestekontoret.
Etablering av lavterskel tiltak med psykologhjelp for ungdom 
med midlere/moderate lidelser er under planlegging, 

INNSATSOMRÅDE 2:
Iverksette tverrfaglig team for ungdom med 
omfattende tjenestebehov i samarbeid med
Barneverntjenesten og Omsorgstjenesten for@ 
funksjonshemmede.
Enheten har satt tema hverdagsmestring og metoder, som 
bygger opp om mestring i praktisk utøvelse, på fagdager og 
kurs.
«Sammen om mestring» Veileder i lokalt psykisk helsearbeid 
og rusarbeid for voksne, utgitt av helsedirektoratet i mars 
2014, er under implementering i virksomheten.
Det er iverksatt pedagogiske gruppetiltak for pasienter som 
omhandler å mestre belastninger (KIB kurs) samt å mestre 
depresjoner (KID-kurs). Slike kurs skal også spesial tilpasses 
og tilbys ungdom.
Terapeutene jobber systematisk med tiltaksplaner og 
evalueringer.  Det er fokus på å tidsbegrense vedtak 
og å utforme klare målsettinger i samarbeid med 
tjenestekontoret.
Etablering av lavterskel tiltak med psykologhjelp for ungdom 
med midlere/moderate lidelser er under planlegging, 

INNSATSOMRÅDE 3:
Dreie fokus mot en mer offensiv innsats overfor 
unge voksne og deres pårørende, for tidlig
intervensjon.
Virksomheten har systematisert samarbeid med politiet 
for å nå fram til yngre brukere som har en bekymringsfull 
rusadferd. Et tiltak er å følge ungdommer opp på 
ruskontrakter.  Antall unge på ruskontrakt øker og vi har en 
rekke gode resultater.
Hasjavvenningskurs og bevisstgjøringssamtaler er igangsatt 
etter modell fra Kristiansand kommune. 
Aktivitets- og kultur tiltak tilpasset ungdom videreutvikles. 
Enheten deltar på en rekke arenaer hvor man jobber 
tverrfaglig med ungdomssaker.
Det er etablert samarbeid med frivillige organisasjoner som 
driver pårørende-arbeid og som etablerer seg i Larvik. Det 
tas grep for å spesialisere medarbeidere og ta sterkere grep 
ifht. unge og unge voksne med rus- og psykiske lidelser. 
Dette vil inngå i ny organisering av enheten etter 1.1.15
Vi er i gang med å etablere et samarbeidsprosjekt med 
Barneverntjenesten og Spesialisthelsetjenesten for å sette 
inn forsterket innsats for ungdom fra 13 år og oppover med 
tanke på å forebygge psykiske lidelser og/eller ruslidelser.

INNSATSOMRÅDE 4:
Innføre kompetansebaserte bemanningsplaner.
Kartlegging av hver enkelt medarbeiders kompetanse og 
framtidige behov for kompetanseutvikling er gjennomført. 
Dette har foregått med dialogmøter og individuelle samtaler 
med ledelsen, Resultatet har vært nyttig info for å plassere 
rett medarbeider på rett sted i ny organisasjonsmodell.
Kompetanse-gapet som oppstår ifht. nye satsningsområder, 
resultatet av samhandlingsreformen og kommunenes 
endrede oppgaver samt sykdomsutviklingen i samfunnet, 
svares opp i kompetanseplanen for 2015 og framover

INNSATSOMRÅDE 5:
Bidra til at tilstrekkelig antall egnede boliger og 
heldøgns omsorg lang tid og kort tid etableres.
Virksomheten samarbeider med rådmannens stab og 
planlegger bygging av nye boliger i samarbeid med LKE. 
Flere nye prosjekter er under planlegging og/eller satt i 
bestilling.
Tiltak for etablering av heldøgns omsorgsboliger langtid og 
korttid er lagt inn som tiltak i plan for Framtidens helse- og 
omsorgstjenester.
6 nye småhus er bygget og bosatt i 2013 – 2014, 3 nye er 
under prosjektering og skal ferdigstilles i 2015.
En omsorgsbolig med 7 boenheter og bemanningsbase er 
under planlegging og beregnes igangsatt fra medio 2016.
Se også innsatsområde 2.

INNSATSOMRÅDE 6:
Videreutvikle og implementere system for de-brifing 
i omsorgstjenestene.
Det er nå etablert et ressursteam i kommunen. Nye 
prosedyrer for å forebygge og håndtere utagering, trusler og 
vold på arbeidsplassen er under implementering. Se mål 9.

INNSATSOMRÅDE 7:
Utvikling av mer integrerte og helhetlige tjenester i 
enheten.
Enheten arbeider i tråd med veileder utgitt av 
Helsedirektoratet og statlige føringer hvor målet er 
samarbeid på tvers og mellom tjenestenivåene for å sikre 
helhetlige og koordinerte tjenester.
Det er igangsatt samarbeidsprosjekter både internt 
i kommunen og med spesialisthelsetjenesten (SØK-
prosjektet)..

INNSATSOMRÅDE 8:
Enheten har etablert ambulante tjenester i turnus 
(kveld og helg)
Nye arbeidsplaner er under utredning. Fast arbeid på 
kveld og i helger i turnus er ikke igangsatt pga. manglende 
økonomi.
Avtaler om tjenesteoppfølging på kveld og helg inngås for 
enkeltbrukere ved store behov.
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014
Virksomhetens budsjettramme var uavklart fram til mai 
2014 pga endringer i finansieringssystemet fra staten når 
det gjelder rusomsorgen. I første tertialrapport fikk enheten 
kompensert for rammekuttet fra staten av kommunale 
midler. Senere på året ble det innvilget prosjektmidler 
til rustjenestene fra staten. Dette førte til et overskudd av 
økonomiske ressurser i forhold til det driftsnivået som var 
avtalt med rådmannen. 
Virksomheten har derfor styrt mot et driftsnivå i 2014,som vil 
svare til driftsrammen for 2015. Det betyr et mindre forbruk 
i 2014 med ca. 1,3 mill. kr. ? Dette er foreløpig noe usikkert,

Det ble søkt statlige prosjektmidler til psykolog stilling, og 
enheten har delvis fått dekket midler til en psykologstilling 
i 3 år fra 2014. Behovet for denne kompetansen øker i 
tråd med konsekvensene av samhandlingsreformen og 
overføring av mer komplekse oppgaver til kommunene. 
Psykologen starter opp 01.11.2014 og ubrukte øremerkede 
midler med kr. 350 000,- søkes overført til 2015.

Enheten har også fått innvilget midler til å styrke 
oppfølgingsarbeidet i boliger med en stilling. Stillingen 
inngår som en del av et tverrfaglig bo-team i samarbeid 
med boligkontoret, NAV og barnevernet.

I den nye organisasjonsplanen overtar enheten en 
sykehjemsavdeling for psykisk syke på Yttersølia sykehjem 
og det skal etableres en avdeling med spesialkompetanse 
for rus-avhengige.
Dette fører til at enheten får nye muligheter til å gi tjenester 
i et lenger livsperspektiv for brukerne.
Det planlegges også en omsorgsbolig til eldre brukere med 
7 boenheter og bemanningsbase i tillegg til enkeltstående 
småhus.

Mottak av ekstra ressurskrevende brukere er et økonomisk 
usikkerhetsmoment for virksomheten.
Det er et etisk dilemma at disse sakene krever økonomi som 
går ut over forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, som 
er en viktig og prioritert oppgave for kommunen. Det nettopp 
i disse sakene en har mulighet til å snu et sykdomforløp og 
unngå at sykdom utvikler seg til å bli langvarige og i verste 
fall kroniske.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  41 980 40 559 1 421 96,6

ØKONOMIKOMMENTARER
Virksomhetens har styrt mot et mindre forbruk på ca. 1,3 
mill. kr. Dette mindre forbruket er nødvendig for å planlegge 
for et driftsnivå som svarer til driftsrammen for 2015,
For å oppholde dette driftsnivået i 2015 er man også 
avhengig av ca. 2,3 mill. kr. i prosjektmidler til rusomsorgen 
fra staten. 
Midler til psykologstillingen for 2014 gjenstår med kr. 
350  000 fordi psykologen startet i kommunen fra 01.11.14. 
Gjenstående midler som er øremerket må søkes overført til 
2015.

Planlagte tiltak om å sette i gang med ambulante tjenester 
på kvelder og i helger er utsatt pga
manglende økonomiske virkemidler.
Det foreligger en usikkerhet i beregning av inntektene for 
ekstra ressurskrevende pasienter.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Bostedsløse skal ikke vente mer enn 3 mnd. på tildeling av 
bolig.
Ønsket effekt: 0 bostedsløse skal vente i mer enn 3 mnd. 
på tildeling av bolig.
Resultat: 7 bostedsløse har ventet mer enn 3 måneder.

MÅL 2:
Flere kommunale utleieboliger til disposisjon
Ønsket effekt: 18 nye kommunalt disponerte utleieboliger 
for vanskeligstilte i boligmarkedet anskaffes i 2014.
18 nye kommunalt disponerte utleieboliger for nyankomne 
flyktninger anskaffes i 2014.
Resultat: 16 nye kommunalt disponerte utleieboliger for 
vanskeligstilte i boligmarkedet anskaffes i 2014.
12 nye kommunalt disponerte utleieboliger for nyankomne 
flyktninger anskaffes i 2014.

MÅL 3:
Antall innleide boliger fra private reduseres med 8 
boenheter.
Ønsket effekt: 62 boliger er innleid fra det private 
markedet.
Resultat: Antall innleide boliger fra private er redusert med 
23 boenheter.
47 boliger er innleid fra det private markedet

MÅL 4:
Booppfølging koordineres på tvers av tjenester, og det 
etableres et Boteam for oppfølging i bolig.
Ønsket effekt: Flere mestrer sitt boforhold, tar bedre vare 
på boligen og får bedret sine levekår.
Resultat: To boveiledere er ansatt og bo team er etablert.

MÅL 5:
Alle leietakere i kommunalt disponerte boliger vurderes for 
tildeling av Startlån til kjøp av egen bolig.
Ønsket effekt: 15 leietakere er tildelt startlån for kjøp av 
egen bolig.
Resultat: 14 leietakere har kjøpt bolig.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet
1. Alle leietakere kan bli boende i eksisterende bolig ved 
at de blir innkalt og undertegner nedbetalingsavtale med 
avtalegiro dersom de skylder husleie for 2 måneder.
2. Alle som har hatt restanser to ganger innkalles til samtale 
om trekk i trygd/lønn. 
3. Bostedsløse prioriteres ved tildeling av bolig såfremt det 
er egnet bolig ledig. 
4. Melde fra om behovet for egnede boliger til bostedsløse. 
5. Refinansiering av boliggjeld for 10 husstander ved hjelp 
av Startlån og/eller tilskudd slik at de ikke mister bolig.
Resultat: For leietakere med restanse over kr 1000:
a. Det inngås nedbetalingsavtale.

Består i hovedsak av

• BOLIGKONTORET

• BOLIGSOSIALT  

UTVIKLINGSPROGRAM

ANSVARLIGE ENHETER:
SAMFUNNSKONTAKT

BIBLIOTEK

SENTRALADMINISTRASJONEN

2.30 BOLIG-
FORVALTNING
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b. Det innkalles til samtale og inngås avtale om trekk i trygd 
eller annen ytelse.
Mål 2014: 81 % av husstandene med restanser har inngått 
nedbetalingsavtale eller gitt trekkfullmakt
Resultat hittil: 73 %
Mål: Det er refinansiert boliggjeld ved hjelp av Startlån slik 
at de ikke mister bolig. 
Resultat: 11 husstander. 
Bostedsløse blir alltid prioritert ved tildeling av bolig 
dersom egnet bolig er ledig.
Det meldes kontinuerlig ifra om behovet for egnede boliger 
til bostedsløse.
4 nye kommunalt eide hybler for midlertidig bo opphold er 
i byggesaksbehandling og 1 familiebolig for samme forhold 
er anskaffet.

INNSATSOMRÅDE 2:
Økt boligsosial kompetanse i kommunen
Det er gjennomført 6 kompetanseprosjekter i Larvik 
kommune. Et gjennomgående funn er behovet for mer bo 
oppfølging, uavhengig av tjenestetilknytning. 
Resultat: Bo-oppfølging er styrket med 2 nyansatte.
Boligkontoret har ansvar for å koordinere kommunens 
samlede innsats i bo veiledning og etablering av tverrfaglig 
Bo-team.
Larvik kommune har en tverrfaglig ledergruppe som 
styringsgruppe i det boligsosiale utviklingsprogrammet, og 
det koordineres kontinuerlige forbedringsprosesser mellom 
virksomhetsområder.

INNSATSOMRÅDE 3:
Økt boligsosial aktivitet i kommunen
1. Kommunale leietakere motiveres til kjøp av egen bolig 
når det er grunnlag for det. 
2. Alle som søker kommunal bolig eller forlengelse av 
leiekontrakt og har økonomi til å kjøpe, får tilbud om 
startlån og avslag på søknad om bolig. 
Mål: 10 leietagere i kommunale boliger motiveres til kjøp av 
egen bolig.
Resultat: 14 leietagere har kjøpt.
3. Det har vært et eget prosjekt for oppfølging av 
barnefamilier som bor i uegnet bolig, dette er samkjørt med 
handlingsplanen mot levekårsforskjeller og barnefattigdom. 
Det er utarbeidet en egen veileder for tverrfaglig innsats og 
boliganskaffelse når man er bekymret for barns bosituasjon.
4. Alle som søker kommunal bolig eller forlengelse av 
leiekontrakt og har økonomi til å kjøpe, får tilbud om 
Startlån og avslag på søknad om bolig. 
Mål 2015: 15 har kjøpt bolig
Resultat: 14 har kjøpt
Kommunestyret har vedtatt en ny bosettingsplan for 
flyktninger for kommende fireårsperiode og en finansiell 
ramme for anskaffelser av boliger til dette formålet er stilt til 
disposisjon. Det er bosatt etter denne planen, og i tillegg er 
det bosatt flyktninger fra Syria i tråd med kommunestyrets 
vedtak vedrørende dette.

INNSATSOMRÅDE 4:
Flere nye boliger fremskaffes
1. Det er vedtatt en kvalitativ minstestandard for kommunalt 
disponerte boliger.
2. Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for boligene.
3. Ved ut-/innflytting av boliger skal boligen løftes til vedtatt 
standard.
4. Dårlige boliger tas ut av innleieavtalen inntil de er renovert 
til godkjent standard.
Resultat: Boligkontoret har oversikt over behovet for 
egnede boliger til bostedsløse.
Det avsettes en andel av husleieinntektene til dekning av 
vedlikehold.
Bestillerfunksjonen holder oversikt over tjenestenes 
boligbehov og setter dette fortløpende i bestilling hos 
Eiendom.
Eiendom har under oppføring 8 forsterkede boligenheter 
med heldøgns bemanning.
Eiendom har i utvikling 4 små hus på kommunalt eide 
tomter.
Eiendom har regulert Torpefeltet, der flere kommunale 
boligprosjekter planlegges.
Eiendom har regulert Guriskogen der flere kommunale 
boligprosjekter planlegges.
Eiendom regulerer Solstad vest sammen med en privat 
utbygger, slik at det kan etableres noen kommunalt 
disponerte boliger på en inkluderende måte.
Eiendom har ervervet 2 naboeiendommer og startet 
regulering og prosjektering av 8 boliger med heldøgns 
omsorg for eldre innbyggere med rusvansker og dårlig 
psykisk helse.

Det er fortsatt stort behov for flere små hus/boliger tilpasset 
beboere med bo-oppfølging og tilgang på arealer egnet 
for denne typen boliger. Dette har også sammenheng med 
at flere dårlige boliger er tatt ut av en-bloc-avtalen med 
stiftelsen for å renoveres. Det viser seg at slike småhus 
gir gode boforhold og opplevd livskvalitet i en vanskelig 
situasjon, fremfor flermannsboliger med felles inngang.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)
 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  4 310 3 017 1 294 70,0 

Sentraladministrasjonen  520 520 0 100,0 

Samfunnskontakt og bibliotek 
(boligkontoret)  3 790 2 496 1 294 65,9 

ØKONOMIKOMMENTARER
Rapporteringsområdet er et mindreforbruk.
NAV og Boligkontoret: 
Rammeendring som følge av organisasjonsendring
Oppgaven med å følge opp leietagere som kommunen 
har i innleide boliger er overført fra NAV til Boligkontoret 
fra 01.01.2014. Dette er fulgt opp med en regulering av 
rammene på kr 200 000. 
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Området inneholder følgende 
rapporteringsområder

2.31 AREALPLAN OG AREALBRUK 

2.32 VEIER OG PARKER

2.31 VANN, AVLØP OG 

 RENOVASJON

2.32 BRANN- OG ULYKKESVERN

Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Brutto ramme 290 874 289 768 1 106 99,6

Inntekter -236 104 -234 118 -1 986 99,2

Netto ramme 54 771 55 650 -879 101,6

ØKONOMIKOMMENTARER 
FOR TJENESTEOMRÅDET 
AREAL OG TEKNIKK:

Areal og Teknikk
Samlet netto mindreforbruk (overskudd) for 
alle virksomheter uten VAR er 3,7 mill kr.

PBLG
Samlet netto mindreforbruk (overskudd) for PBLG er 
2,9 mill kr.  
Mindreforbruket på lønn i forhold til budsjett utgjør 
1,4 mill kr.
Utgiftene til kjøp av varer og tjenester er 
2,9 mill kr mindre enn budsjettert.
Salgsinntektene ble 1,5 mill kr mindre enn budsjettert

Veier og parker:
Samlet overskudd for vei og park er 1,4 mill kr.
Netto driftsutgifter for vei er 0,8 mill kr 
mindre enn budsjettert.
Netto driftsutgifter for parker og friområder er 
0,6 mill kr mindre enn budsjett.

Vann, avløp og renovasjon:
Netto driftsutgifter på VAR området ble 1,2 mill. mindre 
enn budsjettert. Det er satt av 9,9 mill kr på fond 
som tilbakeføres til abonnentene i 2016. Budsjettert 
fondsavsetning var 5,1 mill. Netto merforbruk i forhold til 
budsjett etter fondsavsetninger er 3,6 mill kr. Renteutgiftene 
i gebyrregnskapene er 3,9 mill kr mindre enn budsjettert, 
dette forklarer da avsetningen ut over budsjett.

Brann og ulykkesvern
Samlet netto merforbruk (underskudd) er 1,5 mill kr. 
Lønnsutbetalingene er 1,5 mill kr større enn budsjettert. 
Driftsutgiftene er 0,3 mill kr større enn budsjettert og 
driftsinntektene er 0,5 mill kr større enn budsjett.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Gjennom dialog finner vi løsninger som bidrar til vekst 
som grunnlag for velferd for den enkelte, næringslivet og 
samfunnet generelt. Vi gjør det på en effektiv, forutsigbar og 
fleksibel måte. 
Ønsket effekt: Kunder og brukere skal oppleve enheten 
som forutsigbar og løsningsorientert, måles gjennom 
en årlig brukerundersøkelse mot profesjonelle kunder 
og brukere og samtidig benchmarking mot andre, 
sammenlignbare kommuner.
Resultat: Det ble ikke satt av midler til benchmarking 
i 2014. Virksomhetene har derfor ikke målt kunder og 
brukeres tilfredshet med enhetens tjenester. Daglig kontakt 
med kunder tilsier imidlertid generelt høy tilfredshet med 
saksbehandlingen. Byggesak har i 2014 utvidet tilbudet 
med byggesak over disk og dermed å sørge for en rask og 
tydelig avklaring av søknader om enkle tiltak.

MÅL 2:
Utarbeide overordnede arealplaner og utredninger i henhold 
til vedtatt kommunal planstrategi og kommuneplanens 
samfunnsdel.
Ønsket effekt: Overordnede arealplaner og utredninger 
skal bidra til å nå målene i vedtatt samfunnsdel. 
Resultat: Det har blitt arbeidet med rullering av temaene 
bolig og næring i Kommuneplanens arealdel, KDP Larvik by 
og KDP Stavern by i 2014. Alle tre planene ble vedtatt lagt 
ut til offentlig ettersyn av Kommunestyret den 3. desember 
2014. Høringsfristen er satt til 20. februar 2015. Planene 
forventes vedtatt av Kommunestyret i juni 2015.
Kommunedelplanen for Camping legges fram til 
sluttbehandling i Kommunestyret i februar 2015.

MÅL 3:
LEAN er implementert som metode for kontinuerlig 
forbedrings- og utviklingsarbeid i enheten.
Ønsket effekt: Implementering av LEAN bidrar til å:
Kunne håndtere et samlet rammekutt på kr 600.000 i 
forbindelse med enhetsoptimalisering 
(kr 200 000 årlig).
Endre arbeidsprosesser som medfører en økt kvalitet i 
forhold til utfordringsbildet.
Øke saksbehandlingskapasiteten med 10 %.
Resultat: Virksomhetene håndterer rammekuttet på en 
tilfredsstillende måte. Virksomhetene arbeider kontinuerlig 
med forbedring og effektivisering, men har ikke systemer 

Består i hovedsak av

• UTARBEIDELSE AV KOMMUNENS 

AREALPLANER

• PLANBEHANDLING

• BYGGESAKSBEHANDLING

• BEHANDLING AV KART- OG  

OPPMÅLINGSSAKER

• LANDBRUKSSAKER

ANSVARLIGE ENHETER:
PLAN, BYGGESAK, LANDBRUK OG GEODATA

2.31 AREALPLAN OG 
AREALBRUK
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som kan måle om saksbehandlingskapasiteten har økt. 
LEAN er gjennomført for de oppsatte arbeidsprosesser 
i den enkelte virksomhet, men arbeidet med LEAN må i 
større grad holdes levende i virksomhetene. Det jobbes 
kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosessene.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Profesjonell kundebehandling til riktig tid
Det er iverksatt konkrete tiltak på byggesak for å bedre 
rutinene og kvaliteten i saksbehandlingen. Den enkelte 
saksbehandler har fullmakt til å avgjøre enkeltsaker etter 
plan- og bygningsloven av ikke-prinsipiell betydning. 
De etablerte kollegagruppene og sidemannskontrollen 
fungerer etter intensjonen. Det er innført mer effektive rutiner 
med tanke på underskrift fra virksomhetsleder og en er på 
vei mot elektronisk underskrift av dokumenter. Rutinene for 
byggesak over disk er skjerpet og antall tilstedeværende 
er økt slik at kunden alltid møter en saksbehandler i 
åpningstiden til servicesenteret. Byggesak har også hatt 
økt fokus på gjennomføring av tilsyn og bemanningen var 
styrket med en person frem til februar 2015.

INNSATSOMRÅDE 2:
Ressurser og framdrift på overordnede plan- og 
utredningsoppgaver.
Virksomhet Arealplan har fått tilført midler for å holde et 
høyt tempo i kommunens egen planlegging. 
Det er ansatt prosjektleder for områdeplan Martineåsen og 
områdeplan Tenvik. Vedkommende startet hos oss den 5. 
mai og er ansatt ut 2015.
På grunn av interne rokkeringer som medfører redusert 
plankapasitet, er det ansatt en planlegger i midlertidig 
stilling fram til 1. juni 2015. Vedkommende startet 1. oktober 
2014.

For å kunne møte de store planoppgavene knyttet til 
jernbane og veg, har Virksomhet Arealplan lyst ut en 
prosjektstilling i 2 år, ut 2016. Stillingsstopp førte til at 
ansettelsesprosessen ikke kunne fullføres i 2014. Arbeidet 
med intervjuer er i gang i januar 2015.   
Det er jobbet målrettet med kommunedelplanen for 
camping. Forslaget til plan sluttbehandles i Kommunestyret 
i februar 2015.
Forslagene til kommuneplanens arealdel, kommunedel-
planen for Stavern by og kommunedelplanen for Larvik by 
ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn av Kommunestyret 
den 3. desember 2014. Sluttbehandling forventes i juni 2015. 
Kommunal områdeplan for Faret har hatt lav framdrift. 
Fokuset på planoppgaven ble løftet mot slutten av 2014.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Områdeplan Martineåsen og Tenvik, 
økt ramme 1,5 mill kr.
Det er ansatt prosjektleder for områdeplan Martineåsen 
og områdeplan Tenvik. Vedkommende startet 5. mai og er 
ansatt ut 2015.
Rådmannen ønsker parallell oppstart av planarbeidene. 
Dette selv om Tenvik er gitt oppstart etter 2014 i vedtatt 
kommunal planstrategi for perioden 2014-2017.

Områdeplan Indre havn, økt ramme 2 mill kr.
Forslaget til planprogram lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 13.12.2013 - 31.01.2014. Jernbaneverket har 
vesentlig merknad til planforslaget da det utfordrer nasjonale 
jernbaneinteresser. Sluttbehandlingen av planprogrammet 
har stoppet opp i påvente av avklaringsmøte med 
Jernbaneverket/IC-organisasjonen. Møtet fant sted i Larvik 
den 18. september 2014.
Det er sendt et eget brev fra Larvik kommune til 
samferdselsdepartementet den 14.03.2014. Kommunen har 
ikke mottatt svar på denne henvendelsen.
Rådmannens målsetting er at et omforent planprogram 
vedtas tidlig i 2015.

Økt kapasitet, økning kr 500 000 
Arealplanseksjonen bemanner nå opp med utgangspunkt 
i store nasjonale og kommunale planoppgaver, finansiert 
over prosjektmidlene.

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr)

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  18 316 15 442 2 874 84,3 

Planbehandling 14 259 11 056 3 203 77,5 

Byggesaksbehandling -2 212 -1 304 -908 58,9 

Geodata 3 475 2 910 565 83,7 

Landbrukskontoret 2 794 2 780 14 99,5 

ØKONOMIKOMMENTARER
Totalt har PBGL et mindreforbruk på 2,8 mill kr. 
Lønnsutgiftene er i tråd med budsjettet. Inntektene er for 
lave i forhold til inntektsmålet for året

Status inntekter/utgifter - arealplan:
Lønnsutgiftene er 5,3  % lavere enn budsjettert. I tillegg 
er det betydelige restmidler til lønn pga. den ubesatte 
byplanleggerstillingen. 
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Seksjonen har fått inn kr. 1 521 000. Det er ca. kr 880.000 
lavere enn inntekstsmålet for året. 

Status inntekter/utgifter - byggesak:
Lønnsutgiftene er i tråd med budsjett.
Ved utgangen av desember har Seksjonen fått inn 
kr 11 225.000. Ligger kr 825.000 lavere enn inntekstsmålet. 

Status inntekter/utgifter - geodata:
Lønnsutgiftene er i tråd med budsjett.
Ved utgangen av desember har kart-infoland fått inn 
kr 1 707 000. Det er ca kr 602.000 over inntektsmålet for 2014.
Ved utgangen av desember har Oppmålingseksjonen fått
inn kr 3 711 000. 
Det er ca kr 128.000 lavere enn inntektsmålet.

Status inntekter/utgifter - landbruk:
Det er et mindreforbruk på 0,5%. Et merforbruk i forhold til 
budsjett på utgiftssiden er dekket av økte inntekter. 

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr):

 Budsjett Regnskap

Digital eiendomsarkiv 220 179
Anbudsprosessen er fullført, og Geomatikk IKT as er valgt som leverandør av 
skanningstjenester og lagringsløsning. Planlagt oppstart av skanning er mars 2015. På 
grunn av forsinkelser i anbudsprosessen er resterende midler, 2,28 mill kr, overført fra 
2014 til 2015. Prosjektets videre fremdrift og rammer er forankret i økonomiplanen

GPS-mottagere til Geodata-seksjonen 150 99
Tilbud er hentet inn og kjøp er gjennomført.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Sikre tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet 
for alle trafikkgrupper.
Ønsket effekt: Redusere antall drepte/skadde i trafikken 
med 5 %. I 2012 var det 77 ulykker hvor 6 ble hardt skadd/
drept. 
Resultat: Vi har etablert humper etter innspill fra 
innbyggere og ivaretar myke trafikanter under planlegging 
i alle prosjekt (interne og eksterne).
Det foreligger foreløpig ikke tall på skadde i trafikken i Larvik 
for 2014.

MÅL 2:
Fremme folkehelse, trivsel, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Ønsket effekt: En økning på 5 % årlig hvor flere bruker 
sykkel eller går til arbeid/skole. 
En økning på 3 % årlig hvor flere bruker park og friområder. 
Resultat: A. Registrering er ikke utført.
Det er asfaltert på GS-veger som igjen gjør det mer attraktivt 
å bruke disse. Det er også lagt asfalt i veibaner dette kommer 
transportsyklisten til gode.
B. Statens naturoppsyn har satt opp teller på kyststien 
mellom Mølen og Saltstein. I 2013 ble det registrert 
30.040 passeringer, mens det i 2014 ble det registrert 
45.511 passeringer – en økning på 51,5  %! KMT har bedt 
Fylkesmannen i Vestfold settes opp tellere i Bøkeskogen 
også. Fylkesmannen har spilt inn oppsetting av 3 stk tellere 
i Bøkeskogen til økonomitildelingen for verneområdene for 
2015. 

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Ombygging av Ahlefeldtsgate i forbindelse med ny 
barne- og ungdomsskole.
Arbeidene ble sluttført til skolestart i august.

INNSATSOMRÅDE 2:
Ha oppgradert/rehabilitert  minimum 7 km
 kommunale veier hvert år.
Arbeidene startet i april. 7 km vei ble rehabilitert i 2014.

INNSATSOMRÅDE 3:
Ha bedret tilgjengeligheten ved minst 4 
nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 
100-meterskoger hvert år.
Egen drift har utført tiltak ved Ølbergholmen, i Skråvika og 
Ellingeparken, tiltak i Kleiverhagen er utført ved hjelp av 
vedhoggere, tiltak i området ved Vardenbassenget og på 
Doktorfjellet utført ved dugnad.

INNSATSOMRÅDE 4:
Sikring av kvikkleireområdet ved Faret.
Arbeidet med reguleringsplanen for tiltaksområdet har 
startet. Reguleringsplan og prosjektering av sikringstiltaket 
pågår. Reguleringsplan sluttbehandles i Kommunestyret 
25/3-15. Det vil bli fremmet sak for Kommunestyret med 
oppdatert økonomisk prognose for gjennomføringen av 
prosjektet. Arbeidene sluttføres i 2017.

Består i hovedsak av

• VEIVEDLIKEHOLD OG TRAFIKK

• VEDLIKEHOLD AV PARK OG  

FRIOMRÅDER

ANSVARLIGE ENHETER:
KOMMUNALTEKNIKK

2.32 VEIER OG PARKER
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STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014
Skredsikring, prosjektledelse og regulering. Økning kr 
2 000 000.
Midlene er brukt til planlegging, detaljprosjektering i 
samarbeid med NVE.
Vedlikehold parker og lekeplasser. Økning kr 500 000.
Midlene er brukt til å styrke vedlikeholdet av lekeplasser. 
Beplantningsbudsjettet er øket for å skifte ut planter. 
Plantene er ødelagt, blant annet på grunn av en hard vinter 
i 2012/2013.
Veivedlikehold. Økning kr 1 000 000.
Midlene er brukt til å styrke det generelle veivedlikeholdet.

ØKONOMI
Netto ramme drift i 1 000 kr

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  46 059 44 706 1 353 97,1 

Vei 34 759 33 977 782 97,7 

Park 11 299 10 729 570 95,0 

ØKONOMIKOMMENTARER
Til brøyting var det budsjettert med 3,5 mill kr til kjøp fra 
private brøyteentreprenører for hele 2014. Forbruket i januar 
og februar viste at Kommunalteknikk brukte 4,2 mill kr. 
For kommunes egne brøyteroder har det vært et merforbruk 
ut over det budsjetterte med 0,5 mill kr
Det samlede merforbruket i forhold til budsjettert 
snøbrøyting ble på 1,2 mill kr i 2014. Merforbruket er dekket 
innenfor KMT sin budsjettramme. Det kom ikke snøfall i 
november og desember. 

Netto driftsutgifter for vei ble 0,8 mill kr mindre enn 
budsjettert (overskudd).
Netto driftsutgifter for parker og friområder ble 0,6 mill kr 
mindre enn budsjett (overskudd). Av dette er 0,4 mill kr 
mindreforbruk til planleggingen av kvikkleiersikring langs 
Lågen.

For å sikre at det ikke ble underskudd på driften i 2014 ble 
all aktivitet, som genererer utgifter ut over lønn og drift av 
egne maskiner, innenfor områdene vei og park stoppet 
tidlig på høsten. Dette fikk konsekvenser for planlagte 
trafikksikkerhetstiltak, vedlikehold av veier, vedlikehold av 
parker og lekeplasser ut året. I desember ble det sluppet 
opp på en del av aktivitetene da en så at det gikk mot et 
overskudd i 2014.

Under nevnes et par eksempler på konkrete konsekvenser 
for parker og friområder:
-Levering av avfall til deponi ble stoppet – medførte 

at det ikke ble ryddet opp etter hogst, eller at hogst/
ryddeoppgaver der avfallet ikke kan bli liggende ikke ble 
utført. KMT har begrenset plass til mellomlagring av avfall, 
og ingen egen velteplass/deponi for tømmer/hogstavfall. 
-Utbedring av lekeplasser/lekeapparater som ikke er i 
forskriftsmessig stand ble ikke utført i like stor grad som 
planlagt. For å opprettholde en viss aktivitet på dette 
området ble innkjøp av nye sommerblomstampler utsatt til 
2015.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr)

 Budsjett Regnskap

Veiformål iht Strategidokument 2013-2016  10 500 10 487
Kommunalteknikk har et investeringsbudsjett på 10,5 mill kr til veier og parker i 2014.
5,5 mill kr ble brukt til klargjøring til asfaltering og asfaltering. Strekningene som var 
prioritert er gjennomført i 2014.
Resten av midlene er brukt slik: 0,8 mill kr til maskiner, 4,0 mill kr til gatelys i forbindelse 
med VA prosjekter/fiberprosjekter og 0,2 mill kr til parker.

Trafikkløsning Mesterfjellet 
iht Strategidokument 2013-2016 11 900 6 819
Kommunalteknikk hadde et investeringsbudsjett på 12 mill kr til trafikkløsning ny 
Mesterfjellet skole i 2014. Forbruket er 6,8 mill kr, noe som gir en innsparing på 5,2 mill 
kr i forhold til budsjett. 

Trafikkløsning Torstvedt skole
iht Strategidokument 2014-2017 250 383
Kommunalteknikk hadde et investeringsbudsjett på 7,5 mill kr til Fagerli-Torstvedt syd, 
ny skole trafikkløsning. Det ble brukt kr 383.000 i 2014 til planlegging av tiltakene. 7,25 
mill kr er overført til 2015 i forbindelse med budsjettvedtaket for 2015.
Gang og sykkelveier etableres i 2015 og 2016.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Sikre levering av drikkevann med godkjent kvalitet i 
tilstrekkelig mengde og med god leveringssikkerhet.
Ønsket effekt: Alle prøver av drikkevannet skal oppfylle 
krav til vannkvalitet.
Andelen av asbestsementrør i drikkevannsforsyningen 
reduseres hvert år med 1 % 
(i dag 70 km av 532 km).
Resultat: A: Alle prøver oppfyller krav til vannkvalitet med 
hensyn til hygienisk sikkerhet. 
B: 7,5 km asbest sementrør er skiftet i 2014. Dette er mer 
enn 1 %.

MÅL 2:
Utbygging og drift av avløpsvann slik at belastningen på 
resipienten holdes innenfor gjeldende miljøkrav.
Ønsket effekt: Renseeffekten på avløpsvannet skal ligge 
godt innenfor myndighetenes krav til fjerning av fosfor med 
minimum 90 %.
Gjennomføre ENØK-tiltak ved vann- og avløpsanleggene for 
å redusere energiforbruket med 5 % i økonomiplanperioden.
Resultat: Renseeffekten for Lillevik renseanlegg var 94,7 % 
i 2014.
Større pumper på Hølen er skiftet. Forventet en god del 
spart energi. Måles etter en viss drift. Energivurdering ferdig 
i februar 2015.

MÅL 3:
Hente avfall fra forbruker, og viderelevering til godkjent 
sluttbruker slik at en oppnår mest mulig gjenvinning.
Ønsket effekt: Andel av husholdningsavfall som 
går til materialgjenvinning skal være minimum 57 % 
(gjennomsnittet for de 9 kommunene tilsluttet VESAR AS).
Resultat: Andel av husholdningsavfall som går til 
materialgjenvinning er 59,8 % i Larvik i 2014.

INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for 
å ha en tilfredsstillende leveringssikkerhet i  
ledningsnettet.
Arbeidene ble gjennomført i forhold til oppsatt plan for 
utskiftinger.

INNSATSOMRÅDE 2:
Utskifting av AC-rør (vannledninger) med minimum 
5 km hvert år.
7,5 km asbest sementrør er skiftet i 2014.

Består i hovedsak av

• VANNFORSYNING

• AVLØPSHÅNDTERING

• RENOVASJON

ANSVARLIGE ENHETER:
KOMMUNALTEKNIKK

2.33 VANN, AVLØP  
OG RENOVASJON
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INNSATSOMRÅDE 3:
Sikre at vann fra hyppigere og kraftigere nedbør gjør 
minst mulig skade i tettbygde strøk.
Det blir satt krav til ny bebyggelse om maksimalt påslipp 
av overvann til kommunalt ledningsnett. Det er foretatt 
registreringer av tak nedløp for et område på Nanset. 
Huseiere vil få en henstilling om å føre takvannet ut på 
bakken. Prosjekt blir videreført i 2015. 

INNSATSOMRÅDE 4:
VESAR AS i samarbeid med kommunen bygger ny 
gjenvinningsstasjon i Larvik. Skal stå ferdig i 2015.
Arbeidene er forsinket og forventes å starte våren 2015. 
Detaljprosjektering er foretatt i 2014. Det er VESAR som står 
for utbyggingen.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE 
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014
Vann endring av gebyrer fra 2014. 
Økning kr 7 146 000.
Gjelder tekniske forhold i gebyrregnskapet.

Avløp endring av gebyrer fra 2014. 
Økning kr 4 924 000.
Gjelder tekniske forhold i gebyrregnskapet.

Renovasjon endring av gebyrer fra 2014.
 Reduksjon kr 2 116 000.
Gjelder tekniske forhold i gebyrregnskapet.

ØKONOMI
Netto ramme drift i 1 000 kr

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  -36 099 -32 457 -3 643 89,9 

Vann -18 242 -16 173 -2 070 88,7 

Avløp -16 756 -15 805 -950 94,3

Renovasjon -1 101 -479 -623 43,5

ØKONOMIKOMMENTARER
Netto driftsutgifter på VAR området ble 1,2 mill. mindre enn 
budsjettert. 
Det er satt av 9,9 mill. på fond som tilbakeføres til 
abonnentene i 2016. Budsjettert fondsavsetning var 5,1 mill. 
Netto merforbruk i forhold til budsjett etter fondsavsetninger 
ble 3,6 mill. Renteutgiftene i gebyrregnskapene ble 3,9 mill. 
mindre enn budsjettert, dette forklarer da avsetningen ut 
over budsjett.

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr)
 Budsjett Regnskap

Investeringer vann  46 600 45 014
Det har vært stor aktivitet innenfor rehabilitering av gamle vannledninger. Det vil bli 
foreslått å gjenbevilge de ubrukte midlene i 2015. Egen sak om gjenbevilgninger vil bli 
fremmet for Kommunestyret.

Investeringer avløp  49 200 45 149
Det har vært stor aktivitet innenfor rehabilitering av gamle avløpsledninger. Det vil bli 
foreslått å gjenbevilge de ubrukte midlene i 2015. Egen sak om gjenbevilgninger vil bli 
fremmet for Kommunestyret.

Gjenvinningsstasjon  4 500 4 306
Utforming av gjenvinningsstasjonen er fastlagt. Detaljprosjektering pågår. Prosess 
med detaljert reguleringsplan nord for Grinda er igangsatt. Gjenvinningsstasjonen står 
sannsynligvis ferdig i 2016. Det er VESAR som står for utbyggingen. Det var budsjettert 
med 19,5 mill kr til ny gjenvinningsstasjon på Grinda i 2014. 15 mill kr er overført/
gjenbevilget i 2015.
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MÅL OG ØNSKET EFFEKT FOR 
HOVEDTJENESTENE SOM 
INNGÅR I RAPPORTERINGS-
OMRÅDET

MÅL 1:
Brann- og ulykkesberedskap: Levere forutsigbar beredskap 
som vedtatt i «dokumentasjon av brannvernet.» 
Etablere og vedlikeholde samarbeidsavtaler.
Ønsket effekt: Mannskap disponibelt til innsats er til 
enhver tid dimensjonert etter ROS-analysen og samsvarer 
med beredskapsordning. Restrisiko er definerbar.
Resultat: Samarbeidsavtaler med nabobrannvesen er 
etablert, og diskuteres løpende. Beredskapssamarbeidet 
i sørfylket utvikles stadig i et regionalt perspektiv for 
kommunene Larvik, Sandefjord, Stokke og Andebu. 
Samarbeid om beredskapsplaner for framtidige 
jernbanetunneler mot Telemark pågår.

MÅL 2:
Forebyggende brannvern og tilsyn: Gjennomføre 
forebyggende arbeid etter risiko/sårbarhetsvurdering. 
Prioritere de mest utsatte gruppene. Bruke kompetanse 
og årsverk i beredskapsavdelingen til forebyggende tiltak/
prosjekter. Gjennomføre tilsyn og oppfølging av avvik i 
samsvar med forskrift.
Ønsket effekt: Risikovurdering og mål for arbeidet 
gjennomføres årlig. Forebyggende innsats og tilsyn 
gjennomføres der behovet er størst. Kunnskap om 
brannrisiko tilføres de mest utsatte grupper og miljøer. 
Medfører økt forebyggende kompetanse og redusert 

uhellsrisiko. Opplæring/øvelse av helsepersonell og andre. 
Det er etablert statistikkverktøy.
Resultat: Det er gjennomført 1500 tilsyn av fyringsanlegg 
i bolig og 135 tilsyn av særskilte brannobjekt. (Skoler, 
sykehjem, hotell osv.) Eget opplegg med besøk på 
barnehager (Flambært) er gjennomført på 13 steder. Det 
er gjennomført 110 kurs i brannvesenets regi med ca 1900 
deltagere totalt. Det er gjennomført ulike informasjonstiltak 
og boligselskap har hatt spesiell fokus. Det er gjennomført 
sikkerhetsdag for Nav og Larvik mottak. Alle 6.klassinger 
deltar på brannvesenets dag.

MÅL 3:
Feiing av fyringsanlegg: Gjennomføre behovsfeiing i 
tilstrekkelig omfang slik at fyringsanlegg fungerer som 
forutsatt.
Ønsket effekt: Overordnet plan for feiing av fyringsanlegg 
gjennomføres årlig. Detaljplaner gjennomføres ved 
behov. Medfører bedre effekt i fyringsanleggene, mindre 
forurensning og færre pipebranner. Statistikk føres.
Resultat: Det er gjennomført feiing av fyringsanlegg som 
planlagt.

Består i hovedsak av

• BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP

• FOREBYGGENDE BRANNVERN OG 

TILSYN

• FEIING AV FYRINGSANLEGG

ANSVARLIGE ENHETER:
LARVIK BRANNVESEN

2.34 BRANN- OG 
ULYKKESVERN
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INNSATSOMRÅDER - 
PRIORITERTE UTVIKLINGS-
TILTAK I PERIODEN

INNSATSOMRÅDE 1:
Videreutvikle brannvesen-samarbeid i regionen
generelt, og se spesielt på samarbeid med
Sandefjord. Det arbeides med felles regional 
risiko- og sårbarhetsanalyse, og samarbeid om
 brannforebyggende innsats.
Arbeid med felles regional ROS i sørfylket.
(Larvik, Sandefjord, Stokke og Andebu) Utkast ferdig. 
Det arbeides med organiseringsrutiner opp mot ROS.
På fylkesnivå gjennomføres samvirkeøvelser. Blant annet 
er det gjennomført skogbrannøvelse på fylkesnivå. Det er 
jevnlige regionale møter på ledernivå, beredskapsledernivå 
og forebyggende nivå.
Innføring av nødnett initierer nye sambandsrutiner og mer 
samhandling.

STRATEGIDOKUMENTETS 
VEDTAK INNEHOLDER FØLGENDE
ENDRINGER I TJENESTER OG 
ØKONOMI FOR 2014

Nødnett. Økning kr 300 000.
Nødnettinstallasjoner er satt i drift og fungerer som forutsatt 
uten nedetid. Gammelt sambandsnett er demontert. 
Framtidige kostnader med nytt nødnett er noe usikre med 
hensyn til behov for utskifting/supplering av materiellet. 
Det kan også komme endringer på brukerkostnaden. 
(abonnementsordning).

ØKONOMI
Netto rammer drift (tall i 1000 kr):

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk i %

Sum rapporteringsområde  26 495 27 958 -1 463 105,5 

ØKONOMIKOMMENTARER
Samlet netto merforbruk (underskudd) ble 1,5 mill kr. 
Lønnsutbetalingene ble 1,5 mill kr større enn budsjettert. 
Driftsutgiftene ble 0,3 mill kr større enn budsjettert og 
driftsinntektene ble 0,5 mill kr større enn budsjett.

Årsaken til merforbruk:
Det er vanskelig å drifte beredskapen uten bruk av 
ekstravakter og vikarer. Minimumsbemanning og begrenset 
vikartilgang medfører kostnader ved fravær.

Det ble i 2013 ansatt 4 nye mannskaper, kursing og 
opplæring av disse har blitt dyrere enn antatt. Nødvendige 

kursutgifter kr 300 000 over budsjett.
Høyer vikarutgifter enn budsjettert ca kr 500 000 kr- mer enn 
budsjettert.
Overtidsbruk i forbindelse med innsats. Disse er det svært 
få av, men 3 skogbranner i 2014 medførte kostnader til 
innkalte mannskaper.  

Investeringstiltak i 2014 (tall i 1 000 kr):

 Budsjett Regnskap

Nødnett  400 309
Nødnettinstallasjoner er ferdig, og er satt i drift. Det gjenstår noen fakturaer.

Ny mannskapsbil  4 500 4 478
Bilen er levert og satt i drift
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3.01 INNLEDNING
Kommunen er omorganisert 
fra 01.09.2014:

STYRINGSNIVÅ 1:
Rådmannens ledergruppe består av rådmann, assisterende 

rådmann og 4 kommunalsjefer.

STYRINGSNIVÅ 2:
Utvidet ledergruppe består av, i tillegg til rådmannens 
ledergruppe, virksomhetsledere og ledere for stabs- og 

støttefunksjoner.

Kommunens tjenester er inndelt i 4 tjenesteområder og ett 
rapporteringsområde for interne funksjoner. 

KULTUR OG OPPVEKST
Kultur, idrett og fritid
Grunnskole
Barnehage
Barne- og ungdomstjenester
Larvik Læringssenter

HELSE OG OMSORG
Omsorgstjenesten for funksjonshemmede
Arbeid og aktivitet
Psykisk helse
Sykehjem
Larvik helsehus/lokalmedisinske tjenester
Hjemmetjenester, korttid og rehabilitering

AREAL OG TEKNIKK
Larvik brannvesen
Landbruk
Arealplan
KMT Forvaltning
KMT Øya
Byggesak
Geodata

EIENDOM
Bygg og prosjekter
Renhold
Drift og vedlikehold
Utvikling og forvaltning
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Kapittelet omfatter følgende emner:

• ANTALL ANSATTE OG ÅRSVERK 

FORDELT PÅ ENHETER SLIK 

ORGANISERINGEN VAR VED 

INNGANGEN TIL 2014.

• LIKESTILLING

• ARBEIDSTID

• KOMPETANSE

• LÆRLINGER

• FRAVÆR

• ARBEIDSMILJØKARTLEGGING

• KULTURELLE MINORITETER

• HELSE/MILJØ/SIKKERHET OG 

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

• MELDINGSORDNINGEN FOR 

INNBYGGERE

• ETIKK

• INTERNKONTROLL



122

O
RG

AN
IS

AS
JO

N

3.02 ANTALL ÅRSVERK 
OG ANSATTE

3.02 Antall årsverk og ansatte 

Komité Enhet Antall årsverk Antall ansatte

FSK Folkevalgte styringsoppgaver 2,3 3

FSK Sentraladministrasjonen 67,4 73

FSK Skatteoppkreveren i Larvik 8,0 8

FSK Fellesutgifter 7,7 10

FSK Eiendom 94,5 119

OK Fellesområder barnehager 27,0 38

OK Fellesområder skoler 12,5 15

OK Oppvekst nordøst 341,0 401

OK Oppvekst sentrum 222,0 256

OK Oppvekst sørvest 271,0 311

OK Larvik læringssenter 80,0 98

OK Barne- og ungdomstjenester 46,18 59

OK Barneverntjenesten 82,8 87

IKK Samfunnskontakt og bibliotek 43,8 48

IKK Kultur, idrett og fritid 37,2 62

OMK Fellesområdet pleie og omsorg 36,2 39

OMK Felles vaskeri 4,8 8

OMK Produksjonskjøkken 12,8 13

OMK Omsorg nordøst 204,0 329

OMK Omsorg sentrum 190,0 325

OMK Omsorg sørvest 132,6 219

OMK Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 185,6 316

OMK Helse- og rehabiliteringstjenesten 69,0 109

OMK Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 63,0 88

OMK NAV 52,0 55

OMK Arbeid og kvalifisering 56,0 63

NMT Kommunalteknikk - vei, park og friområder 28,0 28

NMT Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 37,0 37

NMT Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 15,0 15

NMT Plan, byggesak, landbruk og geodata 43,1 45

NMT Larvik brannvesen 37,0 37

2510 3 314
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Kommunelovens § 48:
«..Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det 
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det 
skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak 
som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å 
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, 
samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.»

Med utgangspunkt i visjon, verdier, filosofi og kultur har 
Larvik kommune seks policyområder. 
Et av disse er Organisasjonsutvikling hvor styringsmålene er 
definert innenfor følgende 5 utfordringer: 

1. Rekruttere, utvikle og ivareta arbeidskraft
2. Godt internt og eksternt samarbeid
3. Godt lederskap
4. Sikre effektive og gode prosesser
5. Utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen.

Larvik kommune har blant annet som mål å arbeide aktivt 
for en jevnere kjønnsbalanse, mindre lønnsforskjeller 
mellom kvinner og menn og økte stillingsstørrelser.

Kommunen har vært gjennom en omfattende 
omorganiseringsprosess i løpet av 2014. Materialet bygger 
imidlertid på gammel struktur. 

1) I rapporteringen for sentraladministrasjonen er 
Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud og NAV kommune 
tatt med i oversikten.
2) Det er rapportert samlet på ledelsesstrukturen. 
Inneholder tall både fra RE-ledere frem til 31.8.2014, samt 
virksomhetsledere fra og med 1.9.2014.

Det er i flere sektorer en noe uønsket skjev kjønnsfordeling. 
Kommunen er tidligere blitt utfordret på å øke andelen 
menn spesielt i de sektorer som i dag har høy kvinneandel.
Andelen menn har økt på flere områder. Det har blant annet 
vært en økning i kvinneandelen under punktet Rådmenn og 
avdelingsledere i sentraladministrasjonen.
Kvinneandelen har også økt i området Plan, byggesak, 
landbruk, geodata, teknikk og brann.

3.03 LIKESTILLING

Årsevaluering 2014

3.03 Likestilling

Kommunelovens § 48:
«..Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller 
kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å 
fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 
formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.»

Med utgangspunkt i visjon, verdier, filosofi og kultur har Larvik kommune seks policyområder. 
Et av disse er Organisasjonsutvikling hvor styringsmålene er definert innenfor følgende 5 utfordringer: 

1. Rekruttere, utvikle og ivareta arbeidskraft
2. Godt internt og eksternt samarbeid
3. Godt lederskap
4. Sikre effektive og gode prosesser
5. Utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen.

Larvik kommune har blant annet som mål å arbeide aktivt for en jevnere kjønnsbalanse, mindre 
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og økte stillingsstørrelser.

Kommunen har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess i løpet av 2014. Materialet bygger 
imidlertid på gammel struktur. 

Kjønnsbalanse

Tabell 1. Kjønnsbalanse for hele kommunen i % 

2012 2013 2014

Sektorer M K M K M K
Larvik kommune totalt 18,4 81,6 18,0 82,0 19,0 81,0

Sentraladministrasjonen 1) 28.2 71,8 31,5 68.5 32,0 68,0

Rådmenn og avdelingsledere i sentraladministrasjonen 66,7 33,3 75,0 25,0 67,0 33,0
Sentraladministrasjonen uten rådmenn og 
avdelingsledere 1)

23,6 76,3 27,6 72,4 29,0 71,0

Eiendom 23,0 77,0

Plan, byggesak, landbruk, geodata, teknikk og brann 71,7 28,3 71,3 28,7 70,0 30,0

Pleie og omsorgstjenester/  helse og rehabilitering 10,2 89,8 9,5 90,5 13,0 87,0

Barn/unge/familie 11,6 88,4 11,8 88,2 12,0 88,0

Samfunnskontakt/Bibliotek/Kultur 23,6 76,4 29,4 70,6 32,0 68,0

Oppvekst 18,0 82,0 17,6 82,4 18,0 82,0

Enhetsledere/Virksomhetsledere   2) 47,4 52,3 44,4 55,6 49,0 51,0

Kommunalsjefer 75,0 25,0

1) I rapporteringen for sentraladministrasjonen er Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombud og NAV kommune tatt med
i oversikten.

2) Det er rapportert samlet på ledelsesstrukturen. Inneholder tall både fra RE-ledere frem til 31.8.2014, samt 
virksomhetsledere fra og med 1.9.2014.

Det er i flere sektorer en noe uønsket skjev kjønnsfordeling. Kommunen er tidligere blitt utfordret på å øke
andelen menn spesielt i de sektorer som i dag har høy kvinneandel.
Andelen menn har økt på flere områder. Det har blant annet vært en økning i kvinneandelen under 
punktet Rådmenn og avdelingsledere i sentraladministrasjonen.
Kvinneandelen har også økt i området Plan, byggesak, landbruk, geodata, teknikk og brann.

Årsevaluering 2014 Side 120
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1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har 
både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, samt 
noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet 
både i henhold til fagarbeidernivå og høyskolenivå).
2) Fagledere uten personalansvar

3) Avdelingsledere (stillingskode 7003/8003 og 7451/8451) i 
kommunen. Dette er ledere med personalansvar. 
Kommunens ledergruppe: (Rådmenn, enhetsledere/
virksomhetsledere og avdelingsledere i 
Sentraladministrasjonen er ikke inkludert i denne 
oversikten)

1) I rapporteringen for sentraladministrasjonen er 
Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombudet og NAV kommune 
tatt med i oversikten. NAV har tidligere blitt rapportert inn 
under Pleie og omsorgstjenester. 

2) Kommunalsjefene er tatt med inn under
 Sentraladministrasjonen

Årsevaluering 2014

Tabell 2: Kjønnsbalanse blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper i %

2012 2013 2014

Stillingsbenevnelse M K M K M K
Vaktmestere 100,0 0 100,0 0 100,0 0

Teknikere 92,6 7,4 94,3 5,7 95,0 5,0

Assistenter 13,4 86,6 14,0 86,0 16,0 84,0

Fagarbeidere 12,7 87,3 10,0 90,0 14,0 86,0

Hjelpepleiere/miljøarbeidere 8,4 91,6 8,2 91,8 8,0 92,0

Spesialhjelpepleiere 0 100,0 0 100,0 0 100,0

Konsulenter/rådgivere 1), 27,2 72,8 24,2 75,8 23,0 77,0

Ingeniører 67,8 32,2 64,3 35,7 66,0 34,0

Brannkonstabler 94,7 5,3 95,2 4,8 95,0 5,0

Sykepleiere/vernepleiere 3,3 97,7 2,3 97,7 2,0 98,0

Fysioterapeuter/Ergoterapeuter 33,4 66,6 30,0 70,0 33,0 67,0

Spesialsykepleiere 8,3 91,7 8,3 91,7 7,0 93,0

Undervisningspersonell 24,3 75,7 24,0 76,0 23,0 77,0

Ledere uten personalansvar 2) 7,8 92,2 6,8 93,2 8,0 92,0

Ledere m/personalansvar 3) 36,0 64,0 36,3 63,7 34,0 66,0

1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, 
samt noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet både i henhold til fagarbeidernivå og 
høyskolenivå).

2) Fagledere uten personalansvar
3) Avdelingsledere (stillingskode 7003/8003 og 7451/8451) i kommunen. Dette er ledere med personalansvar. 

Kommunens ledergruppe: (Rådmenn, enhetsledere/virksomhetsledere og avdelingsledere i 
Sentraladministrasjonen er ikke inkludert i denne oversikten)

Kjønn og lønn. 

Tabell 3: Kjønnsfordelt lønnsstatistikk for hele kommunen
Årslønn i hele 1 000

2013 2014

Sektorer
Antall

M
Antall

K
Årslønn

M
Årslønn

K
Antall

M
Antall

K
Årslønn

M
Årslønn

K

Sentraladministrasjonen 1) 20 50 574 487 48  103 585 487
Rådmenn, kommunalsjefer og
avdelingsledere i 
sentraladministrasjonen

6 2 713 876 10 4 815 926

Sentraladministrasjonen uten 
rådmenn, kommunalsjefer og 
avdelingsledere

14 48 514 470 38 99 529 469

Plan, byggesak, landbruk, 
geodata, teknikk og brann

114 46 433 465 113 49 449 486

Eiendom 29 97 464 369
Pleie og omsorgstjenester/ 
Helse og 
rehabiliteringstjenester

142 1 353 355 375 217 1 511 405 396

Barn/unge/familie 19 142 458 428 19 146 421 454

Samfunnskontakt/Kultur 42 101 455 435 40 136 448 368

Oppvekst 197 922 431 409 232 1 080 452 429
Enhetsledere, 
Virksomhetsledere

8 10 714 758 16 14 712 760

1) I rapporteringen for sentraladministrasjonen er Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombudet og NAV kommune tatt 
med i oversikten. NAV har tidligere blitt rapportert inn under Pleie og omsorgstjenester. 

2) Kommunalsjefene er tatt med inn under Sentraladministrasjonen
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Tabell 2: Kjønnsbalanse blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper i %

2012 2013 2014

Stillingsbenevnelse M K M K M K
Vaktmestere 100,0 0 100,0 0 100,0 0

Teknikere 92,6 7,4 94,3 5,7 95,0 5,0

Assistenter 13,4 86,6 14,0 86,0 16,0 84,0

Fagarbeidere 12,7 87,3 10,0 90,0 14,0 86,0

Hjelpepleiere/miljøarbeidere 8,4 91,6 8,2 91,8 8,0 92,0

Spesialhjelpepleiere 0 100,0 0 100,0 0 100,0

Konsulenter/rådgivere 1), 27,2 72,8 24,2 75,8 23,0 77,0

Ingeniører 67,8 32,2 64,3 35,7 66,0 34,0

Brannkonstabler 94,7 5,3 95,2 4,8 95,0 5,0

Sykepleiere/vernepleiere 3,3 97,7 2,3 97,7 2,0 98,0

Fysioterapeuter/Ergoterapeuter 33,4 66,6 30,0 70,0 33,0 67,0

Spesialsykepleiere 8,3 91,7 8,3 91,7 7,0 93,0

Undervisningspersonell 24,3 75,7 24,0 76,0 23,0 77,0

Ledere uten personalansvar 2) 7,8 92,2 6,8 93,2 8,0 92,0

Ledere m/personalansvar 3) 36,0 64,0 36,3 63,7 34,0 66,0

1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, 
samt noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet både i henhold til fagarbeidernivå og 
høyskolenivå).

2) Fagledere uten personalansvar
3) Avdelingsledere (stillingskode 7003/8003 og 7451/8451) i kommunen. Dette er ledere med personalansvar. 

Kommunens ledergruppe: (Rådmenn, enhetsledere/virksomhetsledere og avdelingsledere i 
Sentraladministrasjonen er ikke inkludert i denne oversikten)

Kjønn og lønn. 

Tabell 3: Kjønnsfordelt lønnsstatistikk for hele kommunen
Årslønn i hele 1 000

2013 2014

Sektorer
Antall

M
Antall

K
Årslønn

M
Årslønn

K
Antall

M
Antall

K
Årslønn

M
Årslønn

K

Sentraladministrasjonen 1) 20 50 574 487 48  103 585 487
Rådmenn, kommunalsjefer og
avdelingsledere i 
sentraladministrasjonen

6 2 713 876 10 4 815 926

Sentraladministrasjonen uten 
rådmenn, kommunalsjefer og 
avdelingsledere

14 48 514 470 38 99 529 469

Plan, byggesak, landbruk, 
geodata, teknikk og brann

114 46 433 465 113 49 449 486

Eiendom 29 97 464 369
Pleie og omsorgstjenester/ 
Helse og 
rehabiliteringstjenester

142 1 353 355 375 217 1 511 405 396

Barn/unge/familie 19 142 458 428 19 146 421 454

Samfunnskontakt/Kultur 42 101 455 435 40 136 448 368

Oppvekst 197 922 431 409 232 1 080 452 429
Enhetsledere, 
Virksomhetsledere

8 10 714 758 16 14 712 760

1) I rapporteringen for sentraladministrasjonen er Hovedtillitsvalgte, Hovedverneombudet og NAV kommune tatt 
med i oversikten. NAV har tidligere blitt rapportert inn under Pleie og omsorgstjenester. 

2) Kommunalsjefene er tatt med inn under Sentraladministrasjonen
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1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har 
både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, samt 
noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet 
både i henhold til fagarbeidernivå og høyskolenivå).
2) Fagledere uten personalansvar
3) Avdelingsledere (stillingskode 7003/8003 og 7451/8451) i 
kommunen. Dette er ledere med personalansvar. Kommunens 
ledergruppe: (Rådmenn, RE-ledere/Virksomhetsledere og 
avdelingsledere i Sentraladministrasjonen er ikke inkludert 
i denne oversikten)

Lønnspolitiske retningslinjer
Larvik kommune har utarbeidet lønnspolitiske retningslinjer. 
En partssammensatt gruppe har over tid jobbet med 
utredningen, og saken har vært til politisk behandling i 2014.

Saken ble imidlertid returnert administrasjonen for 
ytterligere utredning.  Dette arbeidet er i gang. 

Årsevaluering 2014

Tabell 4: Kjønnsfordelt lønnsstatistikk blant medarbeidere i ulike stillingsgrupper 

2013 2014

Stillingsbenevnelse
og stillingskode

Antall
M

Antall
K

Års-
lønn M

Års-
lønn K

Antall
M

Antall
K

Års-
lønn M

Års-
lønn K

Vaktmester 5 0 360 - 9 0 374 -

Tekniker 24 3 366 393 55 3 381 408

Assistent 97 584 308 334 107 557 327 346

Fagarbeider 43 371 354 353 64 393 366 367

Hjelpepleier 32 358 358 360 10 33 373 375

Spesialhjelpepleier 29 368 0 28 388

Konsulent/rådgiver  1), 48 150 489 423 48 158 506 452

Ingeniører 18 10 519 516 19 10 533 554

Brannkonstabel 20 1 349 310 20 1 363 328

Syke-/vernepleier 5 210 392 392 5 203 398 410

Fysio-/ergoterapeut 3 7 393 390 5 10 401 409

Spesialsykepleier 3 33 436 439 3 38 453 457

Undervisningspersonell 129 408 464 464 123  402 472 481

Leder u/ personalansvar 2) 8 109 429 434 7  81 456 455

Leder m/personalansvar 3) 86 151 496 530 79 153 517 546

1) Konsulenter/rådgivere består av medarbeidere som har både sekretæroppgaver og saksbehandleroppgaver, 
samt noen medarbeidere som kun er saksbehandlere (avlønnet både i henhold til fagarbeidernivå og 
høyskolenivå).

2) Fagledere uten personalansvar
3) Avdelingsledere (stillingskode 7003/8003 og 7451/8451) i kommunen. Dette er ledere med personalansvar. 

Kommunens ledergruppe: (Rådmenn, RE-ledere/Virksomhetsledere og avdelingsledere i 
Sentraladministrasjonen er ikke inkludert i denne oversikten)

Lønnspolitiske retningslinjer
Larvik kommune har utarbeidet lønnspolitiske retningslinjer. En partssammensatt gruppe har over tid 
jobbet med utredningen, og saken har vært til politisk behandling i 2014.

Saken ble imidlertid returnert administrasjonen for ytterligere utredning.  Dette arbeidet er i gang. 
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ARBEID MED LIKESTILLING 

Likestilling, likeverd og mangfold ved
Virksomhetsområdet barnehage.
I perioden desember 2012 – desember 2014 har Larvik 
kommune vært med i kommuneprogrammet «Likestilte 
kommuner». Virksomhetsområdet barnehager var 
fokusområde. Målsetting: 
Øke fokus på likestillingsperspektivet i barnehager, 
heve kunnskapsnivået til de ansatte og sørge for at 
likestillingsperspektivet blir integrert i lokale planverk og i 
pedagogisk praksis.

Delmål:
Ansatte i barnehager er bevisst egne holdninger.
Ansatte i barnehager har kunnskap om likestilt pedagogisk 
praksis, og bruker kunnskapen i sitt daglige arbeid.
Ansatte i barnehager er bevisst på likestillingsperspektivet i 
all kommunikasjon og handling. 
Likestillingsperspektivet er synlig i barnehagens planer og 
pedagogiske praksis. 

7 private og kommunale barnehager var prosjektbarnehager. 
Disse jobbet spesielt med de ansattes holdninger, og satte 
fokus på:
Hvordan man snakker med barn og gir anerkjennelse – 
eventuelt forskjeller mellom gutter og jenter
Lek – er det forskjeller på hva som tilbys gutter og jenter, og 
hvilke tilbakemeldinger gir de voksne.

Barnehagene har gjennomført mange observasjoner, laget 
praksisfortellinger og intervjuer barna.   Resultater er klare, 
og det er gjort flg konklusjoner:
Økt fokus på likestillingsperspektivet har ført til endringer i 
holdninger, kommunikasjon og handlinger 
De voksne i barnehagen møter barna som den personen de 
er, og gir ikke tilbakemeldinger som er kjønnsrettet
Alle barn får samme leketilbud
Likestillingsperspektivet er integrert i barnehagenes planer 
og dokumenter.

Rapporten fra prosjektet vil foreligge i slutten av mars 2015.

En billedliggjøring av arbeidet finnes på nettsiden:
http://www.lar vik .kommune.no/Global/Barnehage_
skole/Kvalitetsutvikling /LikestillingLikeverdMangfold/
Prosjekt%20likestilte%20kommuner%20261114.pdf

Rekruttering og mangfold ved virksomhetsområde Renhold
Virksomhetsområdet Renhold har fokus på å rekruttere 
flere menn til renholds stillinger. Det er opprettet kontakt 
med Ifokus, som per nå har to aktuelle kandidater som kan 
prøves ut i stilling. 

Virksomhetsområdet melder også om fokus på mangfold 
i rekrutteringen. De ansatte representerer til sammen 19 
nasjonaliteter. 
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3.04 ARBEIDSTIDÅrsevaluering 2014

3.04 Arbeidstid

Tabell 5. Stillingsprosent
2012 2013 2014

M K M K M K

Deltidsstilling 10,3 89,7 9,0 91,0 13,0 87,0

Hel stilling 28,5 71,5 28,2 71,8 29,0 71,0

Tabell 6. Oversikt over hvordan menn og kvinner fordeler seg i prosent på 
stillingsprosent/intervaller innenfor forskjellige faggrupper. 

M K M K M K

Stillingsgruppe 0-29 0-29 30-59 30-59 60-100 60-100

Helsesøster 0 10 0 48 0 41

Hjemmehjelp 0 10 0 52 0 38

Vernepleier 0 0 0 15 10 75

Ergoterap. Og fysioterapi. 0 0 13 0 20 67

Hjelpepleier/miljøarbeider 1 15 2 34 6 42

Spesialhjelpepleiere 0 21 0 25 0 68

Sykepleier 0 11 0 17 2 70

Spesialsykepleier 0 5 0 22 7 66

Assistent 7 30 5 32 4 22

Sekretærer 0 17 0 27 0 56

Konsulent(/rådgiver) 0 6 6 14 19 65

Leder u/partsansvar 0 8 3 49 5 35

Leder m/personalansvar 2 6 4 11 28 49

Brannkonstabel 0 0 0 0 95 5

Fagarbeider 2 21 3 27 10 47

Ingeniør 0 0 10 0 55 35

Barnehagelærer 0 32 0 34 0 34

Pedagogisk leder 0 2 0 11 5 82

Undervisningspersonale 1 4 2 8 20 65

Vaktmester 22 0 11 0 56 0

Tekniker 34 0 31 0 33 5

Uønsket deltid 
Årsakene til at deltidsstillinger har fått økt omfang kan føres tilbake til de arbeidstidsreduksjoner som 
partene i arbeidslivet ble enige om i 1987 – fra 40 timers uke til 37,5 timer (35,5 timer for turnusarbeid).  
Det er bemanningsbehovet i forbindelse med turnusordningene i helgene som er den viktigste årsaken til 
økt bruk av deltid.

Undersøkelse i Larvik kommune viser at om lag 85 % av deltidsarbeidende utføres av ansatte med fast 
stilling, mens 15 % av deltidsarbeidet utføres av vikarer og engasjerte uten fast stilling.  Dette er på nivå 
med det som er vanlig ellers i landet. Det var til sammen 54 % av de deltidsansatte som ønsket større 
stillingsprosent, mens 46 % svarte at de ikke ønsket større stillingsprosent. Det har vært prøvd ut 
alternative turnusordninger i 2013/2014, og disse ordningene skal evalueres i løpet av 1 tertial 2015. 
Andre tiltak blir også vurdert herunder Vikarpool.
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økt bruk av deltid.

Undersøkelse i Larvik kommune viser at om lag 85 % av deltidsarbeidende utføres av ansatte med fast 
stilling, mens 15 % av deltidsarbeidet utføres av vikarer og engasjerte uten fast stilling.  Dette er på nivå 
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TILTAKSPLAN ARBEIDSTID
Mål:
 I 2015 skal antall «uønsket» deltid være halvert 
(KST 28/10).
Tiltak: 
1. Øke grunnbemanningen av faste stillinger.
2. Finne alternative organisatoriske grep som på ulike måter 
kan heve uønsket deltid fra å være enhetens utfordring til å 
være enhetsovergripende/kommunens utfordring.
3. Etablere arbeidsdeling og turnuser med større innslag av 
helgearbeid.

Målbilde for bruk av deltidsstillinger
Kommunen tilbyr ansatte en stillingsprosent som gir 
mulighet for faglig utvikling og forutsigbar lønn. 
Kommunen tilbyr heltidsstillinger til nyutdannede 
arbeidssøkere som ønsker det (KST 28/10). ?

ULIKE LOKALE TILTAK
Overgang til fulltid i renholdsavdelingen
Det ble i 2010 inngått ny særavtale – renholds avtale - med 
virkning fra 1.1.2011. Renholds avtale som hadde som mål 
at det skulle innføres 37,5 timer pr uke for renholder i skole 
og SFO. Dette målet er nå nådd. 
Dette utløser høyere inntekt, økt feriepengegrunnlag 
og høyere pensjon. Omgjøring av arbeidstiden gjør at 
renholder er ansatt på like vilkår som andre ansatte og 
dette medfører økt fleksibilitet for alle parter. Det avvikles 5 
(6) ukers ferie i løpet av året.
Det sees hele tiden på muligheten for at deltidsansatte 
innen renhold som ønsker det, kan få utvidet sine stillinger.

Arbeid mot ufrivillig deltid i Barne-
og ungdomstjenester
Praktiserer at ansatte i redusert stilling har førsterett til å 
øke sin stilling når det er ledige stillingshjemler. Dette er en 
mulighet mange har benyttet seg av. 

Helse og omsorg
Innen Helse og omsorg, virksomhetsområde Hjemme-
tjenester, praktiseres det at avdelingene blir spurt før 
utlysning av stillinger, om det er aktuelt å tilby eventuelt 
internt, eventuelt dele stillingene i de tilfellene det er 
praktisk mulig i forhold til tjenester og kvalitet. 
Ellers arbeides det med vikarpool og prosjekt Menn i helse 
med oppstart 2015. Prosjektet styres av Fylkesmannen. 

ELEKTRONISK TURNUSPROGRAM 
Gat er et helhetlig arbeidstidsplanleggings- og personals-
tyrings verktøy. Dette har mange kvalitative effekter, som 
eks. muligheter for å styre stillingsstørrelser, mer fleksible og 
forutsigbare arbeidstidsløsninger for den enkelte, kontroll 
over fravær, behovet for kompetanse m.m..
Systemet forenkler og effektiviserer arbeidet til ledere 
og ansatte. Gat er bygd opp rundt arbeidsmiljøloven og 
hovedtariffavtalen og bidrar til at lederne alltid forholder 

seg til lov- og avtaleverket og at ansatte får korrekt lønn ved 
ekstraarbeid / overtid. 
Gat inneholder en nettbasert ansattportal, MinGat. De 
ansatte har her oversikt over eget arbeidsforhold som 
arbeidsplaner og ekstraarbeid. De forespør selv leder om 
ferie og ekstravakter fra MinGat.
I sum er dette en forbedring som gir bedre styring og mer 
forutsigbarhet for både brukere og våre ansatte og en langt 
bedre kvalitet for de administrative rutinene

OPPRETTELSE AV VIKARPOOL
Prosjektnavn
Ressurssenter (Vikarpool) i Larvik kommune

Forankring
Vedtakspunkt 33 i vedtatte verbalforslag i budsjett 2015:
«Rådmannen reduserer bruken av deltidsstillinger 
i kommunen. Det bør være et overordnet mål at 
ansatte i uønsket deltidsstilling får tilbud om større 
stillingsbrøk fremfor å benytte ekstravakter, pensjonister 
og overtidsbetaling. Administrasjonen legger frem en 
oppstartsak i første halvdel av 2015. Målet er å intensivere 
arbeidet med å redusere bruken av deltid, såkalte 
«ringevikarer» og midlertidige stillinger i kommunen. 
Gjennom et partssamarbeid skal tiltak identifiseres, deretter 
skal tiltak prøves ut i praksis før tiltak som har effekt settes 
ut i livet.»

Prosjektmandatc
Utrede opprettelse av et ressurssenter (vikarpool) i Larvik 
kommune. 
Hensikten med et ressurssenter er å:
• Sikre gode vikarer til helse og omsorgstjenester i Larvik 

kommune.
• Forenkle administrering og tidsbruk for å skaffe vikarer
• Begrense bruk av overtid.
• Redusere deltid/små-stillinger
• Gi et godt arbeidsmiljø og mulighet for faste stillinger 

for vikarer

Prosjektgruppen skal utrede og foreslå fremdrift for 
opprettelse av et ressurssenter.
1. Analysere vikarbehovet - helse og omsorg.
2. Foreslå hvilke vikarbehov et ressurssenter skal dekke. 
Hvilke faggrupper, ufaglærte, korttids-, langtidsvikarer?
3. Foreslå ulike modeller for organisering å vurdere fordeler 
og ulemper ved de ulike modellene. 
4. På bakgrunn av sykefraværsstatistikk og mål for sykefravær 
å foreslå hvilken dimensjonering poolen(e) skal ha.
5. Vurdere opplæringsbehov for vikarene i poolen 
6. Anslå kostnader ved de ulike modeller og utarbeide 
budsjett 
7. Foreslå finansieringsmodell

Gruppen skal i tillegg foreta en enkel kost/nyttevurdering og 
ros analyse.
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Økonomiske rammer
Prosjektet har en budsjettramme på kr 20.000 som skal 
dekke studiebesøk og andre kostander knyttet til å 
gjennomføre oppdraget.
Lønn for deltagere i prosjekt- og arbeidsgruppe dekkes av 
respektive avdelinger. 

Fullmakter
Prosjektleder har ansvar for å lede prosjektet innenfor 
økonomiske rammer og tidsplan.
Prosjektleder har ansvar for å sikre at prosjektet får den 
fremdrift som er forutsatt.

Spesielle forhold
Det skal utarbeides en fremdriftsplan for prosjektet med 
milepæler som skal godkjennes av styringsgruppen. 
Prosjektleder rapporterer til leder for styringsgruppen.
Styringsgruppas leder ivaretar behov for dialog og små 
beslutninger utenfor avtalte møter.

Rapportering
Det rapporteres hver måned på fremdrift til styringsgruppen.
Ved strategiske veivalg som går ut over det som tidligere er 
bestemt, skal kommunalsjefen konsulteres.
Prosjektgruppas arbeid skal endelig godkjennes av 
styringsgruppa før den settes i drift.
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3.05 KOMPETANSE-
HEVING
KOMPETANSEUTVIKLING
Kommunen har et kontinuerlig og helhetlig fokus på 
HMS. Ansatte, ledere, verneombud får årlig tilbud om 
kompetanseutvikling knyttet til HMS og nærvær. Ledere tilbys 
lovpålagt kurs i HMS. Kurset skal styrke ledernes kompetanse 
om deres rolle i arbeidsmiljøet og nærværsarbeidet. Kurset 
hadde rundt 70 deltakende ledere, representert fra hele 
kommunen. Opplæring i sykefraværsrutinen er også et 
tilbud som gis to ganger i året til ledere. Kurset skal være 
med på å øke leders innsats i oppfølging av sykemeldte, 
og også gi innsikt i det systematiske arbeidet for nærvær 
på arbeidsplassen. Tett oppfølging av alle medarbeidere 
og systematisk utvikling av arbeidsmiljøet er med på å øke 
nærværskulturen på arbeidsplassen. Rundt 80 ledere til 
sammen har deltatt på de to sykefraværskursene som ble 
holdt i 2014. 
Verneombud tilbys lovpålagte kurs i arbeidsmiljøarbeidet. 
Kurset tilbys av HMS/BHT avdelingen i samarbeid med 
hovedverneombudet. Det ble i 2014 gitt 40 timers opplæring 
til alle nye verneombud i kommunen. Det var rundt 50 
deltakere. Hovedverneombudet har i tillegg faste møter 
med alle 120 lokale verneombud i kommunen gjennom 
året. Dette er med på å styrke de lokale verneombudenes 
rolle i det lokale arbeidsmiljøarbeidet. 
Det har også blitt avholdt ett arbeidsrettskurs for ledere i 
løpet av 2014. 

KOMPETANSE I BARNE- OG
UNGDOMSTJENESTER OG
BARNEVERNSTJENESTEN
• I Barne- og ungdomstjenester og Barneverntjenesten 

har vi ansatte med høy formell kompetanse. Men vi har 
plan for kontinuerlig vedlikehold av kompetanse og 
kunnskap om ny forskning og nye metoder.

• Ved nyansettelser har vi fokus på:
• Et mål å øke antall mannlige ansatte så fremt de er 

kvalifisert
• Rekruttere medarbeidere med ulik bakgrunn og 

kompetanse for å få et mangfold i personalgruppen

KOMPETANSEHEVING INNEN HELSE
OG OMSORG:
• TOPP- helsefagutdanning for ansatte med praksis.
• Forflytningsteknikk for ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene.
• Videreutdanning for sykepleiere innen geriatrisk 

vurderingskompetanse, psykisk helse, og ledelse.
• Sykepleierutdanning.
• Videreutdanning for helsefagarbeidere i aktiv omsorg.
• Lederutdanning.
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I 2014 var det 51 lærlinger fordelt på 34 jenter 
og 17 gutter.
Søknadene om lærlingplass kommer fra 
Opplærings-kontoret, og kommunen har ingen påvirkning 
på ungdommenes fagvalg. 
Av de 51 lærlingene, var 1 langtidssykemeldt 
(fra mars til desember), 2 i svangerskapspermisjoner, 
1 bilfaglærling på annet budsjett, og 6 lærlinger med lengre 
lærlingeløp = mindre kostnader. 
Innenfor lærlingeordningen kommer i tillegg lærekandidater 
som fordelte seg slik på faggrupper:

Årsevaluering 2014

Lærlinger

Tabell 11. Lærlinger fordelt på faggrupper

2013 2014

Fag Jenter Gutter Jenter Gutter

IKT-faget 0 2 0 2

Helsearbeiderfaget 10 4 14 5

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 13 8 17 7

Institusjonskokk 1 0 1 0

Automatikerfaget 0 1 0 0

Bilfag - - 0 3

Kontorfag - - 2 0

Totalt 35 13 34 17

I 2014 var det 51 lærlinger fordelt på 34 jenter og 17 gutter.
Søknadene om lærlingplass kommer fra Opplæringskontoret, og kommunen har ingen påvirkning på 
ungdommenes fagvalg. 
 Av de 51 lærlingene, var 1 langtidssykemeldt (fra mars til desember), 2 i svangerskapspermisjoner, 

1 bilfaglærling på annet budsjett, og 6 lærlinger med lengre lærlingeløp = mindre kostnader. 

Innenfor lærlingeordningen kommer i tillegg lærekandidater som fordelte seg slik på faggrupper:

Tabell 12. Lærekandidater fordelt på faggrupper

2013 2014

Fag Jenter Gutter Jenter Gutter

IKT-faget 0 1 0 1

Helsearbeiderfaget 1 0 0 0

Barne- og ungdomsarbeider faget 4 0 1 0

Institusjonskokk 0 0 2 0

Vaktmester 0 1 0 0
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Lærlinger

Tabell 11. Lærlinger fordelt på faggrupper

2013 2014

Fag Jenter Gutter Jenter Gutter

IKT-faget 0 2 0 2

Helsearbeiderfaget 10 4 14 5

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 13 8 17 7

Institusjonskokk 1 0 1 0

Automatikerfaget 0 1 0 0

Bilfag - - 0 3

Kontorfag - - 2 0

Totalt 35 13 34 17

I 2014 var det 51 lærlinger fordelt på 34 jenter og 17 gutter.
Søknadene om lærlingplass kommer fra Opplæringskontoret, og kommunen har ingen påvirkning på 
ungdommenes fagvalg. 
 Av de 51 lærlingene, var 1 langtidssykemeldt (fra mars til desember), 2 i svangerskapspermisjoner, 

1 bilfaglærling på annet budsjett, og 6 lærlinger med lengre lærlingeløp = mindre kostnader. 

Innenfor lærlingeordningen kommer i tillegg lærekandidater som fordelte seg slik på faggrupper:

Tabell 12. Lærekandidater fordelt på faggrupper

2013 2014

Fag Jenter Gutter Jenter Gutter

IKT-faget 0 1 0 1

Helsearbeiderfaget 1 0 0 0

Barne- og ungdomsarbeider faget 4 0 1 0

Institusjonskokk 0 0 2 0

Vaktmester 0 1 0 0
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3.06 FRAVÆRÅrsevaluering 2014

3.06 Fravær 

Sykefravær

Tabell 7. Sykefravær totalt fordelt på kjønn i %

2012 2013 2014

Menn 12,4 % 12,8 13,3

Kvinner 87,6 % 87,2 86,7

Tabell 8. Sykefravær i Larvik kommune fordelt etter alder og kjønn, i prosent

2013 2014

Kjønn Alder
Sykefraværs-

prosent
Fraværs-
prosent

Kjønn Alder
Sykefraværs-

prosent
Fraværs-
prosent

K 0-19 3,51 3,66 K 0-19 1,68 1,68

M 0-19 10,40 10,40 M 0-19 0,00 0,00

K 20-29 7,38 8,52 K 20-29 6,66 9,25

M 20-29 2,83 3,19 M 20-29 5,14 5,35

K 30-39 9,01 10,30 K 30-39 7,31 10,40

M 30-39 3,38 4,16 M 30-39 2,95 3,91

K 40-49 6,84 7,51 K 40-49 7,21 7,99

M 40-49 3,24 3,86 M 40-49 2,89 3,84

K 50-59 8,10 8,34 K 50-59 7,42 7,59

M 50-59 5,20 5,47 M 50-59 4,84 5,10

K Over 60 år 8,65 8,80 K Over 60 år 8,68 8,66

M Over 60 år 6,30 6,45 M Over 60 år 6,18 6,35

Annet fravær inkludert fravær ved sykt barn og foreldrepermisjoner

Tabell 9. Ulike typer fravær for hele kommunen og innenfor utvalgte tjenesteområder, i prosent:

2013 2014

Tjenesteomr.  Skoler
Barne-
hager

PLO/
BOL/
Rehab

Larvik 
totalt

Skoler
Barne-
hager

PLO/
BOL/
Rehab

Larvik 
totalt

Egenmelding* 1,13 1,55 0,99 1,08 1,08 1,32 0,98 1,02

Sykemelding 
1-16 dgv

0,53 1,05 0,88 0,75 0,69 1,10 0,91 0,80

Sykemelding 
>16 dgv

4,31 7,00 6,37 5,37 3,97 7,53 5,93 5,01

Sykt barn 0,30 0,55 0,21 0,29 0,34 0,46 0,23 0,29

Svangerskap/annen 
permisjon med lønn

0,10 0,16 0,34 0,23 0,48 0,62 0,78 0,65

Annen permisjon 
u/lønn

1,58 1,83 1,65 1,61 1,53 1,73 1,74 1,54

Sykefravær
totalt

5,97 9,60 8,23 7,20 5,74 9,96 7,82 6,83

Fravær
totalt**

6,41 10,29 8,87 7,78 6,58 11,00 8,82 7,76

* Egenmeldt sykefravær utgjør samlet 1,02  % i 2014.
** Fravær totalt er inkl. sykt barn og permisjoner.

Årsevaluering 2014 Side 129

Årsevaluering 2014

3.06 Fravær 

Sykefravær

Tabell 7. Sykefravær totalt fordelt på kjønn i %

2012 2013 2014

Menn 12,4 % 12,8 13,3

Kvinner 87,6 % 87,2 86,7

Tabell 8. Sykefravær i Larvik kommune fordelt etter alder og kjønn, i prosent

2013 2014

Kjønn Alder
Sykefraværs-

prosent
Fraværs-
prosent

Kjønn Alder
Sykefraværs-

prosent
Fraværs-
prosent

K 0-19 3,51 3,66 K 0-19 1,68 1,68

M 0-19 10,40 10,40 M 0-19 0,00 0,00

K 20-29 7,38 8,52 K 20-29 6,66 9,25

M 20-29 2,83 3,19 M 20-29 5,14 5,35

K 30-39 9,01 10,30 K 30-39 7,31 10,40

M 30-39 3,38 4,16 M 30-39 2,95 3,91

K 40-49 6,84 7,51 K 40-49 7,21 7,99
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Rehab
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Skoler
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hager
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Rehab
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totalt

Egenmelding* 1,13 1,55 0,99 1,08 1,08 1,32 0,98 1,02

Sykemelding 
1-16 dgv

0,53 1,05 0,88 0,75 0,69 1,10 0,91 0,80

Sykemelding 
>16 dgv

4,31 7,00 6,37 5,37 3,97 7,53 5,93 5,01

Sykt barn 0,30 0,55 0,21 0,29 0,34 0,46 0,23 0,29

Svangerskap/annen 
permisjon med lønn

0,10 0,16 0,34 0,23 0,48 0,62 0,78 0,65

Annen permisjon 
u/lønn

1,58 1,83 1,65 1,61 1,53 1,73 1,74 1,54

Sykefravær
totalt

5,97 9,60 8,23 7,20 5,74 9,96 7,82 6,83

Fravær
totalt**
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** Fravær totalt er inkl. sykt barn og permisjoner.
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Tabell 10. Fravær ved sykt barn og foreldrepermisjoner, tall i antall dager og prosent

2013 2014

Type fravær
M

antall
dager

K
antall
dager

Antall
dager
totalt

M
%

K 
%

M
 antall
dager

K
antall
dager

Antall
dager
totalt

M
%

K
%

Fravær på grunn
av sykt barn

251 2 164 2 415 10,4 89,6 288 2 246 2 535 11,0 89,0

Foreldre-
permisjon

155 13 849 14 004 1,1 98,9 8 13 435 13 443 0 100

Fedrekvote 885 110 995 89,0 11,0 1 039 0 1 039 100 0

Adopsjon - 30 30 - 100 0 130 130  0 100

Spesifikasjon av hvor stor andel av menn og kvinners fravær som skyldes fravær grunnet syke barn eller 
foreldrepermisjoner.

Kommentarer til fraværet: 
Larvik Kommune søker å være en aktiv IA-virksomhet blant annet med konkrete forebyggingstiltak som vi
vet er viktig for et arbeidsmiljø, og at vi har etablert et eget IA-utvalg som bistår partene med å finne 
løsninger i enkeltsaker de står «fast» i. Den gjeldende IA-avtalen er fra 2012, og kommunen har 
et utstrakt og konstruktivt samarbeid med NAV. 

Det fortsettes med uforminsket styrke å fokusere på det forebyggende arbeidet på arbeidsplassen og 
oppfølging av sykmeldte. Reviderte oppfølgingsrutiner tilpasset ny IA-avtale er implementert i kommunen 
gjennom årlige opplæringer for leder, tillitsvalgte og verneombud. Sentralt i dette arbeidet er 
tydeliggjøring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt i henhold til lov- og 
avtaleverk. Kommunen har fokus på korttidsfraværet, arbeidsmiljø, nytt elektronisk turnussystem (GAT) 
og endrede arbeidstidsordninger. Dette arbeides det med gjennom: forflytningsopplæring mot 
omsorgssektoren, tett oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen for gravide ansatte, tett oppfølging 
og tilrettelegging for ansatte som står i fare for å bli syke og satsing på forebygging av vold og trusler.  Et 
nytt tiltak som ble implementert i samarbeid med NAV og iFokus heter «Jeg gjør forskjellen». Det er også 
et tiltak som retter seg mot ansatte som står i fare for å bli syke. Kommunen arbeider også med å 
etablere god kompetanse og systemer for å forebygge at ansatte blir syke eller får problemer med å 
arbeide etter uheldige hendelser på jobben gjennom prosjektet «Trygg i jobb». 

Sammen med NAV og andre støtteaktører er dette noen av de tiltak kommunen jobber videre med for å 
styrke i arbeidet med å ha et lavt sykefravær. 
Kommunen holder fortsatt sin posisjon i Vestfold blant de med det laveste legemeldte fraværet over tid, 
og vi ser med glede at fraværet har hatt en tilbakegang i 2013 sammenlignet med tidligere.

Gjennomførte tiltak/ prosjekt for å redusere sykefraværet: 
«På stell» for ansatte i omsorgssektoren
Gjennom de 2 siste årene er det gjort et systematisk arbeid for å imøtekomme ansattes behov for å 
forebygge plager og skader i forbindelse med tunge løft og forflytninger. Ansatte i pleien, i hovedsak 
kvinner, er gitt mulighet til å lære seg å ta bedre vare på egen helse, til nytte for både tjenestemottaker, 
arbeidsgiver og dem selv. Gjennom prosjektet «På stell» – Forflytning i Larvik kommune, har vel 220 
ansatte til nå fått kurs i arbeidsmåter og -teknikker som skåner egen kropp og høyner kvaliteten i pleien. I 
«myke sektorer» er det avgjørende at ansatte har den kompetansen og det utstyret som trengs. Gjennom
en 3-årsperiode (2012 – 2014) har HMS/BHT-avdelingen arbeidet med å systematisere dette arbeidet. 
Mye av arbeidet har også vært å etablere en ordning der hver avdeling i pleie og omsorg har en ansatt 
som er forflytningsveileder for sine kollegaer. Å bygge kompetansen lokalt har vært et viktig virkemiddel 
for å holde fokus på å forebygge skader og sykdom i forbindelse med tunge løft og forflytninger. 
HMS/BHT-avdelingen er støttespiller for de vel 35 engasjerte og dyktige forflytningsveilederne i 
omsorgssektoren. I 2014 ble det også utviklet en forflytnings bag som inneholder enkle hjelpemidler som 
er tilgjengelig på hver arbeidsplass i sykehjem og hjemmesykepleien. Hjelpemiddelagen ble dekket av 
midler fra blant annet KLP og NAV. 
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bistår partene med å finne løsninger i enkeltsaker de står 
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seg mot ansatte som står i fare for å bli syke. Kommunen 
arbeider også med å etablere god kompetanse og systemer 
for å forebygge at ansatte blir syke eller får problemer med 
å arbeide etter uheldige hendelser på jobben gjennom 
prosjektet «Trygg i jobb». 

Sammen med NAV og andre støtteaktører er dette noen 
av de tiltak kommunen jobber videre med for å styrke i 
arbeidet med å ha et lavt sykefravær. 
Kommunen holder fortsatt sin posisjon i Vestfold blant 
de med det laveste legemeldte fraværet over tid, og vi 
ser med glede at fraværet har hatt en tilbakegang i 2013 
sammenlignet med tidligere.

GJENNOMFØRTE TILTAK/ PROSJEKT 
FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET
«På stell» for ansatte i omsorgssektoren
Gjennom de 2 siste årene er det gjort et systematisk arbeid 
for å imøtekomme ansattes behov for å forebygge plager 
og skader i forbindelse med tunge løft og forflytninger. 
Ansatte i pleien, i hovedsak kvinner, er gitt mulighet til å 
lære seg å ta bedre vare på egen helse, til nytte for både 
tjenestemottaker, arbeidsgiver og dem selv. Gjennom 
prosjektet «På stell» – Forflytning i Larvik kommune, har 
vel 220 ansatte til nå fått kurs i arbeidsmåter og -teknikker 
som skåner egen kropp og høyner kvaliteten i pleien. I 
«myke sektorer» er det avgjørende at ansatte har den 
kompetansen og det utstyret som trengs. Gjennom en 
3-årsperiode (2012 -2014) har HMS/BHT-avdelingen arbeidet 
med å systematisere dette arbeidet. Mye av arbeidet har 
også vært å etablere en ordning der hver avdeling i pleie 
og omsorg har en ansatt som er forflytningsveileder for sine 
kollegaer. Å bygge kompetansen lokalt har vært et viktig 
virkemiddel for å holde fokus på å forebygge skader og 
sykdom i forbindelse med tunge løft og forflytninger. HMS/
BHT-avdelingen er støttespiller for de vel 35 engasjerte og 
dyktige forflytningsveilederne i omsorgssektoren. I 2014 
ble det også utviklet en forflytnings bag som inneholder 
enkle hjelpemidler som er tilgjengelig på hver arbeidsplass 
i sykehjem og hjemmesykepleien. Hjelpemiddelagen ble 
dekket av midler fra blant annet KLP og NAV. 

Kommunen har som nevnt fortsatt arbeidet med opplæring 
i forflytningsteknikk i pleie og omsorgsektoren. Dette har 
vært en prosjektsatsing som har fått midler for perioden 
2012-2014. «Forflytingslaben», som ble etablert i prosjektet, 
ble brukt 80 timer (normalt til 3-timers kurs) og omtrent 
200 ansatte har gjennomgått opplæring. Målsettingen med 
satsingen er å forhindre skader i forbindelse med løft og 
forebygge plager. Det systematiske arbeidet i satsingen har 
vært å etablere forflytningsveiledere/ressurspersoner i de 
ulike avdelinger som får et ansvar for å veilede kollegaer og 
vedlikeholde teknikkferdighetene i arbeidet.
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TILRETTELEGGING FOR GRAVIDE
I løpet av 2014 er arbeidet med oppfølging av gravide 
ansatte i kommunen videreført. Jordmor har en 40 % stilling 
i HMS/BHT-avdelingen, med foreløpig avtale ut året 2014. 

Det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging av gravide 
ansatte med beskrivelse av ansvarsområder for leder, 
ansatt og jordmor. Det er leders ansvar å melde fra om 
gravide ansatte til jordmor så snart graviditeten blir kjent. 
Det gjennomføres to til tre samtaler ute på arbeidsstedet, 
anbefalt i uke 12, uke 20 og uke 28. Samtalen er målrettet 
og skal se på muligheten for tilrettelegging og eventuelle 
utfordringer og risikofaktorer i og rundt arbeidssituasjonen. 
I 2014 er det gjennomført 71 møter med leder og ansatt, og 
47 gravide ansatte er fulgt opp av jordmor. 

Sykefraværet for kvinner i fertil alder er høyt sammenlignet 
med det generelle sykefraværet for alle ansatte. Gravide 
ansatte i Larvik kommune hadde et samlet sykefravær på 
46 %, og i prosjektperioden ble sykefraværet redusert til 24 
% Det generelle sykefraværet ligger på rundt 7 %. (Tallene 
er fra 2011). Oppfølgingssamtaler med leder, ansatt og 
jordmor har bidratt til et betydelig redusert sykefravær i 
gruppen gravide ansatte. Antall fødsler i Larvik kommune 
har gått ned de siste årene, fra 478 i 2011 til 403 i 2012, og 
379 i 2013. 

Ulike virkemidler fra NAV med svangerskapspenger, IA-avtale 
med kollegastøtte, samt fritak fra arbeidsgiverperioden 
er virkemidler som kompenserer for merkostnader med 
tilrettelegging. Redusert sykefravær og støtte fra NAV gir 
samlet sett en stor økonomisk besparelse for kommunen og 
den enkelte arbeidsplass. Det søkes også om HMS-refusjon 
fra NAV for oppfølgingsmøter som gjennomføres av jordmor. 

Det er gode tilbakemeldinger fra ledere og ansatte på 
oppfølgingsrutinene med HMS-jordmor. Det er viktig å 
komme tidlig inn med forebyggende tiltak, gjerne før 
utfordringene oppstår for en gravid ansatt. Tidlige tiltak og 
god dialog med leder har stor betydning for den gravides 
muligheter for å stå lengre i arbeid.  

Utfordringer fremover er å gi veiledning og støtte til ledere 
i deres arbeid med tilrettelegging for gravide. Annet 
sykefravær, manglende personell og stramme budsjetter 
kan gi store utfordringer for ledere i møte med de gravides 
behov. Jordmors kompetanse og erfaring kan gi verdifull 
støtte og veiledning til begge parter. Forankring av tjenesten 
i kommunens ledelse med innarbeidede og gode rutiner, vil 
bli viktig for fortsatt drift av tilbudet til de gravide ansatte.

SENIORTILTAK
Larvik kommune har følgende seniortiltak:
• Fra og med det året den ansatte fyller 58 år tilbys en 

ekstra utviklingssamtale i året.
• Det arrangeres et seniortreff, der programmet er 

”forberedelse til pensjonsalder”. Treffet arrangeres 
hvert annet år for ansatte fra og med det året han/hun 
fyller 60/61 år.

• Ansatte som ønsker det kan få en avtale med 
representant fra pensjonskassene (KLP/SPK) for 
å få en personlig veiledning i forhold til pensjon.  

ARBEIDSMILJØKARTLEGGING
Larvik kommune gjennomførte også i 2014 en stor 
arbeidsmil jøkart legging /medarbeiderundersøkelse 
hvor alle ansatte med 25 % stilling eller mer deltok. 
Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars. Dette er et 
unikt verktøy for kommunens vernetjeneste, ledelsen og 
alle ansatte til å arbeide med arbeidsmiljøet o.a., og med 
det ta pulsen på arbeidsplassens ”indre liv”.  Resultatene 
skal svares opp mot måltall i strategidokumentet. 

Arbeidsmiljøkartleggingen gjennomført i februar/mars 2014 
viste marginale forskjeller i forhold til året før. Svarprosenten 
ligger på 72 %, mot 71 % i 2013, noe som må karakteriseres 
som en tilfredsstillende svarprosent i en stor organisasjon. 
Enkeltresultatene ligger jevnt over på samme nivå som 
landsgjennomsnittet og for noen områder noe over. 

Resultatene blir fulgt opp på arbeidsplassene, 
forbedringstiltak legges inn i virksomhetsplanen og når 
prosessen er avsluttet meldes dette inn til personalsjefen.
Arbeidssteder som har et resultat som krever en nærmere 
analyse blir fulgt opp av rådmannen.

I 2015 blir det et veiskille hvor kommunen tar i bruk en 
revidert og fornyet undersøkelse fra samme leverandør. Det 
passer godt å skifte undersøkelsens innhold/spørsmål nå 
når organisasjonsstrukturen er endret, og gjennomføringen 
settes til august/september.
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KULTURELLE MINORITETER
Fra tiltaksplanen for en styrket integrering av
innvandrerbefolkningen i Larvik kommune 2013-2016.
Denne delen omhandler Larvik kommune som arbeidsgiver. 
En av hovedutfordringene for å ivareta arbeidsgiverrollen i 
et flerkulturelt samfunn, er å ha tilstrekkelig kompetanse i 
takt med samfunnsendringene. 
Derfor er det valgt å utheve kompetanseheving som 
et satsningsområde, og som skal gjelde for alle 
tjenesteområdene i hele organisasjonen. 

UTFORDRINGER: 
Mangelfull kompetanse på flerkulturell forståelse, migrasjon 
og innvandring blant kommunens ansatte 
Få faste ansatte, inkludert ledere, med minoritetsbakgrunn 
i Larvik kommune 
Manglende språk- og arbeidstreningsarena for personer 
med innvandrerbakgrunn 

MÅL: 
Kommunale ledere og ansatte har kompetanse på 
flerkulturell forståelse og migrasjonsprosesser 
Arbeidsstyrken i Larvik kommune skal i størst mulig grad 
gjenspeile mangfoldet i befolkningen 
Larvik kommune bidrar til å kvalifisere høyt utdannede 
innvandrere til lederposisjoner og styreverv i offentlig sektor 
Alle virksomheter i kommunen anvendes som arena for 
innvandrere med behov for språk eller arbeidstrening 

FRA NYE FORSLAG TIL TILTAK SOM
ER GJENNOMFØRT I 2014 NEVNES I
DENNE SAMMENHENG: 
Opplæring i inkludering og mangfold i kommunens 
lederopplæring.
Opprettet og innført «Mangfolds prisen» til den avdeling/
virksomhet som har utmerket seg i å fremme etnisk 
mangfold på arbeidsplassen
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NÆRVÆR OG HMS
I 2014 har Larvik kommune fortsatt det systematiske 
og langsiktige arbeidet med å få ned sykefraværet 
og å videreutvikle nærværskulturen i kommunen. I 
strategidokumentet for 2014 hadde kommunen mål om å 
være under 7 %. Kommunen har gjennom flere år arbeidet 
med tiltak for å opprettholde nærvær på arbeidsplassen. 
Kompetanseutvikling har vært et viktig tiltak for å sikre 
overgang fra prosjekt til drift og hverdag. Et annet viktig 
tiltak for kommunen har vært å opprettholde sin interne 
bedriftshelsetjeneste med enkle og korte forbindelseslinjer 
ut i organisasjonen. Den har også vært et effektivt virke 
for organisasjonen i arbeidet med det systematiske HMS 
arbeidet og ivaretakelse av helse. Avdelingen utarbeider 
årlige tjenesteavtaler med kommunen ved siden av at de 
er representert i samtlige lokale arbeidsmiljøutvalg og i 
kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg.  

IA AVTALEN - SAMARBEID MED NAV
ARBEIDSLIVSSENTER
Nærværsarbeidet henger sammen med nedfelte tiltak i IA 
avtalen for 2011 og de resultat- og aktivitetsmål innenfor 
de tre målområdene i avtalen. I 2014 ble det undertegnet 
ny avtale for perioden 2014-18. I forbindelse med det skal 
det utarbeides nye aktivitet- og resultatmål i 2015. Denne 
blir ivaretatt gjennom arbeidet og rapporteringen til 
kommunens hovedarbeidsmiljøutvalg. Kompetanseheving, 
som er nevnt over, var viktige tiltak i avtalen. 

Det er etablert et nært samarbeid med NAV arbeidslivssenter 
hvor hensikten er å ha et godt samarbeid om gode
løsninger og tiltak for nærværsarbeidet i kommunen. 
NAV arbeidslivssenter møter HMS/BHT avdelingen 
og kommunens personalavdeling i månedlige møter. 
I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og Ifokus 
(attføringsbedrift i Larvik kommune) har kommunen 
gjennom 2014 fortsatt tilbudet «Jeg gjør forskjellen» for de 
som står i fare for å bli syke.  Opplegget er et kurs i mestring 
og som følges tett av kursansvarlige og stedlig leder. Rundt 
55 ansatte mottok tilbudet i 2014. Kurset ble godt mottatt 
av både deltakere og ledere. Det har blitt et viktig tiltak 
i «verktøykassen» for nærværsarbeidet og som vi ser på 
hvordan videreutvikle i 2015 til kanskje også være et tilbud 
for de som er sykemeldte.

IBEDRIFT AVTALE
Kommunen har avtale med iBedrift som inngår i en total 

tiltakskjede initiert av Sentralsykehuset i Vestfold, klinikk 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. Konseptet 
skal bidra til kompetanse om muskel- og skjelettlidelser 
og hvordan forebygge slike plager og være et poliklinisk 
tilbud med kort ventetid. Tilbudet har gjennom siste året 
blitt utvidet til også å gjelde lettere psykiske plager hvor 
man kan få tilbud om en psykologisk veiledning. Målet med 
tilbudet er at det skal være kort vei fra behov til tiltak når 
det gjelder plager og utfordringer som er en risiko i dagens 
arbeidsliv. Alle verneombud i kommunen er kontaktleddet 
mellom IBedrift og arbeidsplassen/kommunen. De spiller 
en viktig rolle også i å påse at kompetansen på muskel- og 
skjelettlidelser og psykiske plager føres tilbake til de enkelte 
arbeidsplasser. Alle avdelinger /enheter i Larvik kommune 
skal få tilbud om kurs og opplæring fra Bedrift/Sykehuset 
i Vestfold med jevne mellomrom. I 2014 gjennomførte 
IBedrift sammen med kommunen 4 ½ dags kurs med tema 
som henholdsvis muskel- og skjelett plager og psykiske 
lidelser. 70 personer, verneombud og ledere deltok på disse 
kursdagene.

Kommunen har i forbindelse med rutiner på oppfølging av 
ansatte som har vært utsatt for utagering og vold etablert 
et samarbeid med IBedrift. Når det er behov for samtaler 
som krever annen fagpersonell enn leder og BHT så kan 
fastlegen henvise til IBedrift. Dersom det er vanskelig å få 
time hos fastlegen kan bedriftslegen henvise ansatte til 
psykologsamtaler hos IBedrift. 

SYKEFRAVÆR/NÆRVÆR
En viktig brikke i det systematiske arbeidet med 
arbeidsmiljøarbeidet er også å overvåke fraværstall/
nærværstall. Dette kan gi oss informasjon om hvor det er 
viktig å være i dialog om bistand og støtte. Rådmannen 
med sin ledergruppe får månedlige gjennomganger 
av sykefraværet i kommunen, både på konsern- og 
tjenestenivå. Nærværet for 2014 var 93 %, og vi fortsetter 
samme mål for 2015. En tett overvåkning av tall sammen 
med de arbeidsmiljøtiltak som er iverksatt, et kontinuerlig 
fokus og samarbeid om nye virkemidler og tiltak, er med på 
å styrke nærværet og de mål som er satt for nærvær.
I 2013 etablerte kommunen et sentralt partssammensatt 
IA utvalg som har fortsatt sitt arbeid i 2014. Utvalget er 
satt til å behandle de «vanskelige» sykefraværsløpene og 
som enhetene ikke finner gode løsninger på. Utvalget skal 
kvalitetssikre oppfølgingen av kompliserte og sammensatte 
sykefraværssaker og dels konfliktsaker og prøver å se etter 
gode løsninger.

3.07 HMS OG BEDRIFTS
HELSETJENESTEN
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Meldingsordningen er ett av flere verktøy som skal bidra til 
at utvikling av kommunens tjenester skjer i samspill med 
innbyggerne. Ordningen sikrer en systematisk registrering 
og oppfølging av meldinger fra kommunens innbyggere og 
er et virkemiddel for å synliggjøre innbyggernes forventnin-
ger og erfaringer med de kommunale tjenestene. 

Oppfølging av innkomne meldinger er et bidrag til dialogen 
mellom kommunen og dens innbyggere, og er sammen 
med andre dialogverktøy med på å sikre kontinuerlig utvik-

ling og forbedring av kommunale tjenester.

Hvert år analyseres de innkomne meldingene, både på 
resultatenhetsnivå og for kommunen som helhet. Sam-
menstilt med andre resultater, er meldingsordningen et 
nyttig vurderingsgrunnlag for prioriteringer og iverksetting 
av korrigerende tiltak. 

Oversiktene under viser meldinger i 2014 fordelt etter 
område og kategori:

3.08 MELDINGS-
ORDNINGEN FOR 
INNBYGGEREÅrsevaluering 2014

3.08 Meldingsordningen for innbyggere

Meldingsordningen er ett av flere verktøy som skal bidra til at utvikling av kommunens tjenester skjer i 
samspill med innbyggerne. Ordningen sikrer en systematisk registrering og oppfølging av meldinger fra 
kommunens innbyggere og er et virkemiddel for å synliggjøre innbyggernes forventninger og erfaringer 
med de kommunale tjenestene. 

Oppfølging av innkomne meldinger er et bidrag til dialogen mellom kommunen og dens innbyggere, og er
sammen med andre dialogverktøy med på å sikre kontinuerlig utvikling og forbedring av kommunale 
tjenester.

Hvert år analyseres de innkomne meldingene, både på resultatenhetsnivå og for kommunen som helhet. 
Sammenstilt med andre resultater, er meldingsordningen et nyttig vurderingsgrunnlag for prioriteringer og
iverksetting av korrigerende tiltak. 

Oversiktene under viser meldinger i 2014 fordelt etter område og kategori:

Region: Antall:
Fordelt på resultatenheter/
rapporteringsområder:

Antall:

   Region mangler 50        Barne- og ungdomstjenester 1

    Brunlanes 2        Helse- og rehabiliteringstjenesten 1

    Byskogen 3        Kommunalteknikk 51

    Hovland 1        Larvik kommunale eiendom KF 2

    Hvarnes 1        Omsorg nordøst 2

    Ingen 1        Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1

    Jordet 1        Oppvekst nordøst 1

    Langestrand 2        Omsorgstjenesten for rus og psykiskhelse 1

    Rekkevik 1        Oppvekst sentrum 1

    Tagtvedt  1        Plan, byggesak, landbruk og geodata 5

    Tjølling 2        Samfunnskontakt og bibliotek 5

    Torstrand 1

    Uspesifisert 5

    Verningen 1

    Østre Halsen 1

Totalt 2014 73  Totalt 2014 73

Meldingsordningen siste 10 år: 2005 - 2014

Årstall Totalt
2005 678
2006 487
2007 734
2008 621
2009 156
2010 101
2011 67
2012 49
2013 50
2014 73

Årsevaluering 2014 Side 134
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KOMMENTARER
Etter 2008 er det en stor nedgang i antall meldinger. 
Bakgrunnen for dette er at meldekortene ikke lenger sendes 
ut i papir. I tillegg har kommunen tatt i bruk sosiale medier 
(twitter, face book, chat) som nye dialogarenaer. 

Av de totale antall meldinger får Kommunalteknikk 
(KMT) over 50 %. Meldingene til KMT gjelder i hovedsak 
kategoriene veivedlikehold og gatelys, renovasjon/avfall, 
trafikksikkerhet og parker/friområder. 

Rådmannen vil i sitt arbeid med implementering av nytt 
kvalitetssystem (inklusiv nytt meldingssystem/avvikssystem) 
og styrking av kommunens informasjonsarbeid, vurdere 
en avvikling av denne meldingsordningen rettet mot 
innbyggerne, men med det mål at dialogen/informasjonen 
med innbyggerne samlet sett blir styrket. 
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ETIKK BLE SATT PÅ DAGSORDEN FOR 
FOLKEVALGTE, LEDERE OG ANSATTE 
OGSÅ I 2014. SPESIELT NEVNES:
• EGEN SAMLING FOR KOMMUNE-STYRET OM ETIKK.

• ARBEIDET MED JUSTERING AV  

KOMMUNENS ETISKE RETNINGS-LINJER.

• ARBEIDET MED NYE RUTINER FOR VARSLING. 

• FORVALTNINGSREVISJON OVER TEMA «ETISKE 

RETNINGSLINJER OG VARSLING».

Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for kommunen er tilgjengelig 
på kommunens intranett (plakat), hvor det også 
inngår en prosessveileder i etikk, samfunnsansvar og 
antikorrupsjonsarbeid i kommunen. 

På ledersamling for alle tjenesteledere og mellomledere har 
rådmannen vist fram retningslinjene og påpekt betydningen 
av at ansatte er kjent med kommunens etiske standard. 
Lederne er gitt i oppdrag å gå gjennom retningslinjene med 
sine ansatte. 

Rådmannen gjennomførte i 2014, som et resultat av 
deltakelse i storbynettverket for antikorrupsjon i regi av KS, 
en gjennomgang av retningslinjene med tanke på eventuell 
forbedring. Rådmannen fremmet sak om reviderte 
retningslinjer høsten 2014, men saken ble utsatt til mars 
2015 ut fra at en ønsket innspill fra folkevalgte før endelig 
behandling. 

Det ligger i rådmannens forslag at retningslinjene skal 
gjelde både for folkevalgte og ansatte, og rådmannen vil 
legge opp til at alle ansatte signerer på at de kjenner til og 
forstår innholdet i kommunens etiske retningslinjer.

Etisk refleksjon i virksomhetene
Etisk refleksjon i tjenesteområdet Helse og Omsorg. 
Det arbeides kontinuerlig med systematisk etisk refleksjon i 
helse og omsorgsområdet.
Råd for etisk refleksjon og veileder i etikkarbeid fremmer 
samtale og refleksjon om etiske dilemma og utfordringer i 
praksisfeltet, følger opp og bistår med kompetanseheving 
for ledere og etikk kontakter.
Råd for etisk refleksjon sitt mandat er: 
• Ta imot etiske utfordringer og dilemma, systematisk å 

drøfte og på forespørsel gi råd om hvordan konkrete 

etiske utfordringer kan løses.
• Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og 

dilemmaer i praksisfeltet, og bistå med kompetanse i 
systematisk etisk refleksjon.

Råd for etisk refleksjon tar imot innspill fra brukere, 
pårørende, ansatte og andre som berøres av helse- og 
omsorgstjenesten.

Også andre virksomheter benytter seg av etisk refleksjon, for 
eksempel benytter barneverntjenesten et refleksjonshefte 
for nyansatte.
Sentraladministrasjonen har også gjennomført dilemma-
trening på samling for ansatte i 2014.

Nye etiske retningslinjer som er fremmet fra rådmannen 
vektlegger etisk refleksjon/dilemmatrening i alle tjenester.

Varsling
Rutine for varsling av kritikkverdige forhold er tilgjengelig på 
kommunens intranett. Det følger med en ferdig utarbeidet 
varslingsplakat til oppslag. Rutinen er i samsvar med 
bestemmelsene i § 2-4 i Arbeidsmiljøloven, og en veileder for 
varsling ligger på intranettet sammen med varslingsrutinen. 
Loven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige 
forhold og vern mot gjengjeldelse mot varsler.

Rådmannen har på ledersamling for tjenesteledere 
og mellomledere vist fram varslingsrutinen og påpekt 
betydningen av at ansatte er kjent med kommunens rutiner 
for varsling av kritikkverdige forhold.

Som et resultat av kommunens deltakelse i storbynettverk 
for antikorrupsjon i regi av KS har rådmannen utarbeidet 
justert rutine for varsling. Rådmannen legger opp til 
at varslingene går til kommuneadvokaten, og vil også 
kvalitetssikre et godt vern for varsler og samtidig ivaretakelse 
av den varselet retter seg mot.

Innkjøp / avtaler
Oppfølging av Lov om offentlige innkjøp er sentralt i 
kommunens etiske arbeid, da det er store økonomiske 
interesser knyttet til en så stor innkjøper som Larvik 
kommune. 

Rådmannen har hatt sterkt fokus på etisk standard i innkjøp 
og andre avtaler i 2014. Det er ansatt ny innkjøpssjef og 
kapasiteten hos kommuneadvokaten er styrket for enda 
bedre kvalitetssikring av rutiner for innkjøp og inngåelse av 
avtaler. Kommunestyret har vedtatt ny innkjøpsstrategi som 
implementeres samtidig som tidligere rutiner og skjemaer 
gjennomgås og oppdateres. Som et ledd i dette arbeidet er 
det gjennomført møter med alle ledergruppene med tema 

3.09 ETIKK
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innkjøp/avtaler og innkjøpsstrategi. Gjennomgangen har 
skjedd i regi av innkjøpssjef/kommuneadvokat.

Risikovurdering - korrupsjon
I 2014 ble arbeidet med implementering av nytt 
kvalitetssystem startet opp etter at ny kvalitetsleder ble 
ansatt og valg av system var utført. Rutiner for risikovurdering 
av korrupsjon blir implementert i systemet i løpet av 2015. 
.  
Kompetanse - antikorrupsjonsarbeid
Larvik kommunes deltakelse i et nettverk for storbyer 
(Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, etc) i 
antikorrupsjonsarbeid førte til nyttige kontakter med andre 
store kommuner for utveksling av erfaringer og rutiner/
tiltak. Nettverket er drevet i regi av KS, med Transparancy 
International Norway som faglig ansvarlig

Folkevalgte
Flere av de store bykommunene har fokusert på etisk 
standard for folkevalgte. 
Etikk ble satt på dagsorden i en egen samling for 

kommunestyret i 2014. Samlingen omhandlet kommunens 
arbeid med nye etiske retningslinjer, rutiner for varsling, 
gjennomgang av arbeidet mot korrupsjon, og en orientering 
om kommunens internternkontroll. 

I tillegg ble det brukt tid på dilemmatrening for folkevalgte, 
med utgangspunkt i dilemmaer utarbeidet av KS.

Forvaltningsrevisjon i etiske retningslinjer 
og rutiner for varsling
Kommunens revisjon gjennomførte i 2014 en 
forvaltningsrevisjon over temaet «Etiske retningslinjer og 
varsling».
Resultatet av revisjonen, med kontrollutvalgets forslag til 
oppfølgende tiltak, ble lagt fram for kommunestyret i mars 
2015.

Formelle krav om egenkontroll er hjemlet i Kommuneloven. 
Det ligger til rådmannen å sørge for at regelverket følges 
og at kommunen har betryggende kontroll innenfor 
økonomi- og personalforvaltning, anskaffelser, IKT-
styring og informasjonssikkerhet, saksbehandling og 
myndighetsutøvelse samt tjenesteproduksjon.
Det er de siste årene blitt økt fokus på internkontroll i det 
offentlige for å sikre at regelverk og interne retningslinjer 
overholdes, samt avdekke eventuelle områder hvor en 
ikke er gode nok til å dokumentere prosesser. For å lykkes 
med systematisk egenkontroll kreves det en fastlagt 
systematikk som utvikler kompetanse, forståelse og lojalitet 
i organisasjonen. Kommunen er i gang med implementering 
av et elektronisk kvalitetssystem for hele kommunen som 
vil ivareta både dokumentstyring, avvikshåndtering og 
risikovurdering på en tilfredsstillende måte og systemet vil 
være av stor betydning for videre utvikling.

3.10 INTERNKONTROLL
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1. VEKST I LARVIK
Det refereres til; Strategidokumentet 2014-2017 kap 2: 
Profil og prioriteringer.

Rådmann bes å legge frem plan på konkrete tiltak for å sikre 
vekst og utvikling av områdene:
Boligbygging, byområder, areal – og næringsutvikling.
Videreutvikle forpliktende partnerskap med næringsliv, 
frivillige og andre samfunnsaktører.  
Følge aktivt opp kommunens interesser med hensyn til 
jernbane og veiutbygging.
Aktiv deltagelse i regionale nettverk og prosesser.
Alles deltagelse. Engasjement fra innbyggere som engasjerer 
seg i samfunnsdebatten.
Resultat: Det vises til rapportering under «profil 
og prioriteringer», som også omhandler resultat for 
gjennomføring av vedtatt planstrategi. Alle fem kulepunkt 
er omtalt der. 
De store planene som er mest relevant (boligplan, 
næringsplan, arealplan og de to byplanene) er alle lagt fram 
til politisk behandling i 2014, og forventes sluttbehandlet 
første halvår 2015.. 

2. VEIVEDLIKEHOLD
Det utarbeides en prioritert liste over veier med behov for 
asfaltering. Det skal hovedsakelig prioriteres ut i fra påkrevet 
behov, men det skal også gjøres en vurdering i forhold til 
folkehelse og trafikksikkerhet. Den prioriterte listen skal 
foreligge senest ved regnskapsavslutning for 2013.
Resultat: Kommunestyret behandlet sak om dette i sitt 
møte i mars 2014, k-sak 033/14.

3. FRUKT OG GRØNT I SKOLEN
Ordningen med frukt i skolen evalueres. Eventuelt forslag 
til en videreføring og finansiering av dette forelegges 
kommunestyret i forbindelse med 1. tertialrapport.
Resultat: Kommunestyret behandlet spørsmålet i KST-sak 
082/14 og vedtok videreføring av ordningen.
Ordningen ble finansiert ut 2014 ved behandling av 2 
tertialrapport. 
Ordningen ble i KST-sak 018/15 vedtatt gjeninnført fra 
01.03.2015 ved kommunens grunnskoler.

4. SIKT 2/NETTBRETT
Evaluering av pilotprosjektet Sikt 2 forelegges oppvekst-
komiteen i etterkant av pilotperioden. Sammen med 
evalueringen bes det om forslag til utvidelse til de øvrige 
skolene.
Resultat: Pilot om bruk av iPad i skolen er godt i gang. 
Mesterfjellet ungdomsskole, Torstrand skole og Byskogen 
skole har i 2014 brukt iPad i arbeidet på 1. trinn, 4. trinn og 
på ungdomstrinnet. Lærernes erfaringer brukes i det videre 
evalueringsarbeidet. iPad som et teknisk hjelpemiddel er 
nyttig, men det er endrede læringsmetoder som kan gi det
beste resultatet. 

Erfaringene fra dette arbeidet brukes i SIKT 2 sine planer for 
skolene i Larvik. Evaluering av prosjektet er under arbeid og 
klart til påske 2015. Det arbeides også nå med oppstart av 
SIKT 3. 

5. TILTAK FOR UORGANISERT 
UNGDOM
Det er et stort mangfold av tilbud og aktiviteter i Larvik 
kommune. Både i regi av frivillige aktører og i kommunal regi. 
Kommunestyret har en målsetting om at vår ungdom som 
står uten tilbud eller oppfølging, skal ha meningsfylte tilbud 
og inkluderes i en aktivitet i en begrenset tidsperiode. Det 
vises til metodikken «Fritid med bistand». Koordineringen, 
«linken», mellom skole, oppfølgingstjenesten, barnevern, 
PP-tjenesten, miljøarbeidere i institusjoner som eksempler, 
er viktige aktører i et samspill og medspillere for et godt 
tjenestetilbud til denne ungdomsgruppen.
Rådmann bes å legge frem forslag til konkrete tiltak, for 
ungdom som trenger sosial integrering.
Resultat: Fabrikken har kontinuerlig jobbet med aktiviteter 
etter innspill fra ungdommen selv. Dette er unge som i 
liten grad nyttiggjør seg av ordinære tilbud, men er aktive 
brukere at ungdomshuset. 
Samtidig er det jobbet med å utvide tilbudet via oppsøkende 
virksomhet til ungdom. Til dette er det i 2014 benyttes de 
bevilgede midlene som ble lagt inn i Strategidokumentet til 
tiltak for uorganisert ungdom.  
I regi av støttekontakttjenesten er det jobbet individuelt 
med barn/ungdom som har vedtak, for å introdusere dem 
for allerede eksisterende aktiviteter.
Det er innhentet informasjon og det er opprettet dialog med 
andre byer som har gode tiltak til denne gruppen. 

6. TILBAKEFØRING TIL ARBEID 
Rådmann bes å legge frem forslag til hva som må til og 
hvordan en kan få egne ansatte som har helsemessige 
utfordringer, raskere tilbakeført til arbeid. HMS – systemer, 
samhandling med NAV, grunnbemanning, bruk av vikarer, 
ufrivillig deltid er områder en bør ta med i en vurdering i en 
tilrettelegging.
Resultat: Det er gitt melding til Administrasjonsutvalget i 
2014 at saken blir fremmet til behandling i 2015. 

7. NEDKORTING AV AVDRAGSTID
Rådmannen bes presentere en melding med mulig strategi 
for å nedkorte avdragstid på lån etter at avhengigheten til 
POF er faset ut.
Resultater: Rådmannen tok opp denne problemstillingen 
som en del av rammesaken for 2015-18 i stedet for en egen 
melding om dette. På den måten er problemstillingene 
rundt gjeld blitt sett i sammenheng med de øvrige 
overordnede vurderingene som rådmannen tar opp ifm 
oppstarten av arbeidet med strategidokumentet for 2015-
2018. Rådmannen fulgte opp med en mer utfyllende 
omtale/analyse av kommunens gjeld i strategidokumentet.
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8. HJELPEMIDLER (TILLEGG TIL
TILTAK 110 HELSETJENESTER)
For å supplere kommunenes hjelpemiddelteknikere antas 
nye ergoterapiressurser og ambulante team å sørge for at 
hjelpemidler kommer ut til brukerne etter som behovene 
melder seg.
Resultat: Det er jobbet med å strukturere arbeidet 
for å følge opp det politiske vedtaket. Arbeidet viser 
at ved utlevering, montering og opplæring i bruk 
av hjelpemidler kreves kompetanse som primært 
besittes av hjelpemiddelteknikere. Det har derfor vært 
vanskelig å følge opp hele intensjonen i det politiske 
vedtaket. Terapeutgruppene har bidratt der det har vært 
hensiktsmessig, men behovet for flere teknikerstillinger 
er der fortsatt. Dette forsterkes i statistikken for 2014, som  
viser en tydelig økning i antall utleverte hjelpemidler, både 
lokalt og fra hjelpemiddelsentralen.
 
Avdelingen har i løpet av 2014 foretatt en omorganisering 
som har bidratt til en bedre logistikk i tjenesten, i tillegg til 
tidvis økt bemanning har dette bidratt til at  ventelistene har 
blitt redusert til et faglig akseptabelt nivå.

9. KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Kommunen skal ha en kommunikasjonsstrategi med 
siktemål å øke befolkningsveksten og næringsetableringer 
i kommunen. Informasjonssjefen er ansvarlig for strategien.
Resultat: Kommunestyret har vedtatt at det som 
oppfølging av visjonsprosessen skal utarbeides en 
kommunikasjonsplattform. Arbeidet med visjon ble startet 
høsten 2014, og resultatet vil bli lagt fra for kommunestyret 
i mars 2015. Opplegget er løpende blitt drøftet med 
formannskapet, som er styringsgruppe for arbeidet.

10. OMSORGSBOLIGER
Rådmannen bes fremme en sak der kommunens behov for 
omsorgsboliger vurderes.
Rådmannen bes samtidig vurdere hvordan offentlige og 
private aktører på en kostnadseffektiv måte kan bidra til 
utvikling av attraktive boliger.
RESULTAT: Behovet for omsorgsboliger, og eventuelt andre 
bo-konsepter, er tema i de store arealplansakene som igjen 
er koblet til boligplanen. Disse planene er lagt fram for 
politisk behandling i september.
Videre ble det vedtatt et nytt verbalforslag ved behandling 
av Strategidokumentet 2015-2018, som tilsier at det blir 
fremmet sak om dette i 2015. 

11. STAVERN STUDENTBY
Rådmannen bes å fremlegge for kommunestyret en strategi 
for forsterket etablering av
Stavern som studentby. Siktemålet skal være at all 
etterutdanning i Justissektoren samles i Stavern.
Resultat: Dette inngår som en del av prosjektet «Larvik 

som senter for justis og beredskapsfunksjoner», vedtatt av 
kommunestyret 26.03.2014.  Prosjektet ble etablert og en 
prosjektbeskrivelse er utarbeidet. 
En gruppe med representanter fra ulike aktører i Leiren 
har avviklet flere møter for å samordne interesser opp mot 
aktører som er relevante for etablering i Leiren/Stavern. 
Prosjektet har våren 2014 konsentrert seg om å utarbeide 
et prospekt for en eventuell etablering av et justis- 
og beredskapssenter på Ringdalskogen. Dette fordi 
arbeidet må samordnes med statlige utrednings- og 
beslutningsprosesser for relevante etater, hvor framtidig 
lokalisering av politi, fengsel og tingrett alle er under 
vurdering.

12. SAMARBEID MED FRIVILLIGHETEN
Kommunestyret henstiller til skolene om å samarbeide 
med frivillige organisasjoner for der i gjennom å anvende 
seg den kompetanse som disse besitter. Kommunestyret 
ber om at det legges til rette for et slikt samarbeide ved at 
frivillige organisasjoner inviteres til å komme med forslag til 
samarbeidsmuligheter
Resultat: Det er samarbeidet på mange områder mellom 
skole og frivilligheten. Det er ikke utført noe spesielt ut over 
løpende kontakt med foreningslivet.

13. BÅTHAVNER
Rådmannen bes å fremlegge en oversikt over estimert 
behov for båtplasser som ledd i det langsiktige arbeidet 
med å utvikle et attraktivt boligtilbud i kommunen.
Resultat: Dette arbeidet er ikke startet opp.

14. PLATTFORM LARVIK
Plattform Larvik tilføres ressurser for å innhente nødvendig 
kompetanse med sikte på å forsere arbeidet med fremtidig 
valg av trase og jernbanestasjon i Larvik.
Resultat: Det vises til rapportering under «profil og 
prioriteringer». Byanalysen er finansiert og lagt fram for 
kommunestyret i mars 2015. Sak om finansiering av helhetlig 
transportsystem for Larvik ble behandlet av kommunestyret 
i juni 2014, hvor alle «transportetatene» er samordnet i en 
helhetlig prosess.

15. TORGET
Rådmannen bes å gå i dialog med næringslivet med det mål 
å revitalisere og forskjønne Larvik torg.
Forslag til reguleringsendring og kostnadsoverslag legges 
fram for næring miljø- og
Teknikk-komitéen innen utløpet av mars 2014.
Resultat: Behandlet som egen sak i kommunestyrets møte 
i september.
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5.01 ØKONOMISK OVERSIKT 
DRIFTSBUDSJETT/-REGNSKAP
Årsevaluering 2014

5.01 Økonomisk oversikt driftsbudsjett/-regnskap 

Det mest sentrale begrepet i driftsregnskapet er netto driftsresultat. Det forteller om kommunen har greid 
å dekke sine løpende utgifter inkl renter og avdrag med de ordinære driftsinntektene. 

     Tall i mill kr

Regnskap
2011

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

 
Budsjett

2014
Avvik

   DRIFTSINNTEKTER   

-86,8 -90,7 -92,7 -97,7 Brukerbetalinger -93,4 4,3

-250,6 -268,4 -289,6 -313,0 Andre salgs- og leieinntekter -334,1 -21,1

-253,3 -283,1 -320,9 -312,9 Overføringer med krav til motytelse -215,3 97,6

-943,4 -1 013,5 -1 066,9 -1 118,3 Rammetilskudd -1 117,4 0,8

-82,1 -75,1 -70,1 -73,9 Andre statlige overføringer -57,3 16,7

-4,6 -3,0 -5,8 -5,8 Andre overføringer -2,3 3,5

-824,0 -887,1 -915,6 -916,1 Inntekts- og formuesskatt -923,0 -6,9

-2 444,8 -2 621,1 -2 761,7 -2 837,7 Sum driftsinntekter -2 742,9 94,8

   DRIFTSUTGIFTER

1 255,0 1 263,5 1 334,9 1 408,0 Lønnsutgifter 1 342,5 -65,5

330,7 348,6 369,2 408,1 Sosiale utgifter 390,2 -17,8

264,0 272,0 300,1 353,2 Kjøp av varer og tjenester som inngår 386,0 32,8

429,9 433,6 448,4 370,0 Kjøp av tjenester som erstatter 356,3 -13,8

191,0 233,1 259,3 248,1 Overføringer 218,4 -29,8

54,9 62,2 66,3 110,2 Avskrivninger 110,2 0,0

-14,5 -13,5 -12,6 -23,1 Fordelte utgifter -24,3 -1,1

2 511,0 2 599,4 2 765,5 2 874,6 Sum driftsutgifter 2 779,3 -95,2

66,2 -21,6 3,8 36,9 Brutto driftsresultat 36,4 -0,4

    EKSTERNE FINANSINNTEKTER

-16,7 -14,3 -14,5 -19,3 Renteinntekter og utbytte -49,4 -30,1

-47,8 -50,9 -43,6 -56,2 Gevinst finansielle instrumenter 0,0 56,2

-0,4 -0,9 -0,6 -0,4 Mottatte avdrag på lån -0,5 -0,2

-65,0 -66,1 -58,7 -75,9 Sum eksterne finansinntekter -49,9 26,0

    EKSTERNE FINANSUTGIFTER

42,2 43,9 46,3 84,5 Renteutgifter og låneomkostninger 79,5 -5,0

37,4 0,6 1,4 2,0 Tap finansielle instrumenter 0,0 -2,0

25,2 34,4 32,6 60,9 Avdrag på lån 59,7 -1,2

0,3 0,2 0,1 0,2 Utlån 0,2 0,0

105,0 79,2 80,3 147,6 Sum eksterne finansutgifter 139,3 -8,2

40,0 13,1 21,6 71,7 Resultat eksterne finanstransaksjoner. 89,4 17,7

-54,9 -62,2 -66,3 -110,2 Motpost avskrivninger -110,2 0,0

51,3 -70,7 -40,9 -1,6 Netto driftsresultat 15,6 17,3

    BRUK AV AVSETNINGER

0,0 0,0 -59,6 -50,3 Bruk av tidligere års overskudd -50,3 0,0

-32,0 -3,7 -4,9 -4,7 Bruk av disposisjonsfond -3,2 1,5

-30,9 -30,3 -45,4 -23,1 Bruk av bundne fond -14,6 8,5

-62,9 -34,0 -109,8 -78,0 Sum bruk av avsetninger -68,1 10,0

    AVSETNINGER

4,2 3,8 3,9 3,7 Overført til investeringsregnskapet 2,6 -1,1

0,0 0,0 39,5 3,6 Avsatt til dekning av tidl. underskudd 3,6 0,0

0,0 1,3 29,4 38,2 Avsatt til disposisjonsfond 38,2 0,0

35,8 40,0 29,3 31,2 Avsatt til bundne fond 8,1 -23,2

40,0 45,2 102,1 76,7 Sum avsetninger 52,4 -24,3

28,4 -59,6 -48,7 -3,0 Mer-/ mindreforbruk 0,0 3,0

Årsevaluering 2014 Side 1

Det mest sentrale begrepet i driftsregnskapet er netto 
driftsresultat. Det forteller om kommunen har greid å 
dekke sine løpende utgifter inkl renter og avdrag med de 
ordinære driftsinntektene.
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5.02 SAMLET VURDERING AV 
RESULTATOPPNÅELSE FOR 
ØKONOMI
Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på noe 
under 2 mill kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på 
3 mill kr. Det positive netto driftsresultatet er dermed 17,3 
mill kr bedre enn det budsjetterte netto driftsresultatet. 
Hovedforklaringen til det positive avviket ligger i det alt 
vesentlige i et overskudd på avkastning av Primæroppga-
vefondet som er høyere enn budsjettert.

Brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter er begge deler 
noe høyere enn budsjettert. Brutto driftsresultat er omtrent 
identisk i budsjett og regnskap. Tjenesteproduksjonen gikk 
derfor reelt sett i balanse. Dette er bra og skyldes fortsatt 
effekter av innstramningstiltakene som ble iverksatt fra 
høsten 2011 og i 2012, samt et betydelig innslag av god 
budsjettdisiplin i de ulike enhetene.

Avsetningene til bundne fond, herunder VAR-avsetningene, 
er høyere enn forutsatt og medfører at det regnskapsmes-
sige resultatet ikke blir høyere.
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side 147)

Likviditetsanalyse

    Tall i 1 000 000 

 2011 2012 2013 2014

Omløpsmidler 1 219,0 1 056,1 1 192,3 1 284,5

- Premieavvik -119,7 -180,8 -185,0 -239,1

- Fondsmidler -771,7 -768,7 -771,9 -811,1

Sum omløpsmidler - fondsmidler 327,6 106,6 236,4 234,3

Kortsiktig gjeld 353,2 235,0 363,7 475,1

- Premieavvik -6,8 -11,6 -15,0 -19,8

+ Ubrukte lånemidler 164,9 50,8 39,4 34,1

+ Akkumulert overskudd/underskudd 39,5 -21,2 -48,7 -3,0

Sum kortsiktig gjeld 551,0 253,0 339,4 486,4

Likviditetsreserve -223,4 -146,4 -103,0 -252,1

     

Dekningsgrad 59,5 % 42,1 % 69,7 % 48,2 %

Fordi inntektene ikke kommer inn i samme takt som utgif-
tene påløper, er det helt nødvendig for kommunen å ha en 
likviditetsreserve til dekning av løpende drift. Likviditetsre-
serven fungerer også i mange tilfeller som kortsiktig finan-
sieringskilde for investeringer. En god likviditetsreserve er 
derfor av stor betydning for den kommunale virksomhet.

LIKVIDITETSANALYSE

Kommunens langsiktige likviditetsreserve er differansen 
mellom omløpsmidler og kortsiktige forpliktelser korrigert 
for bundne midler, det vil si fondsmidler, ubrukte låne-
midler og overskudd/underskudd. Likviditetsreserven er 
tidligere avsatte midler for å øke kommunens likviditet og 
betalingsevne og kalles ofte stamlikviditet. I hele perioden 
har stamlikviditet vært negativ.

Det er verdt å merke seg at likviditetsgraden er redusert fra 
69,4 % i 2013 til 48,2 % i 2014.
Det forhold at likvide midler er vesentlig lavere enn kortsik-
tig gjeld innebærer at kommunen har løpende utfordringer 
med å betale sine regninger. Det er derfor svært viktig at 
det løpende avsettes midler til styrking av likviditetsreser-
ven. Når omsetningen øker, må også likviditetsreserven 
øke.

Likviditetsanalysen ovenfor viser utviklingen i en del nøk-
keltall for likviditeten over en 4-års periode basert på tall 
fra balanseregnskapet pr 31.12. Tallene gir en indikasjon 
på størrelsen av likvide midler og hvor følsom likviditeten 
er for endringer i fondskapitalen og ubrukte lånemidler. 
Nøkkeltallene gir imidlertid ikke alene en indikasjon på 
kommunens likviditetssituasjon. 

5.03 ANDRE ØKONOMISKE 
OVERSIKTER
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BEHOLDNING AV LIKVIDE MIDLER

Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen 
som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. 
Kommunens beholdning av likvide midler har i hovedsak 
bestått av ubrukte lånemidler. Ved begynnelsen av året var 
beholdningen negativ. I løpet av året ble det tatt opp 3 nye 
finansieringslån på tilsammen 1.010 mill kr, hvorav 761,9 
mill kr var refinansiering av tidligere låneopptak, mens 
resten, 248,5 mill kr, gjelder lån til finansiering av årets in-
vesteringer. Ved siste årsskifte er låneopptakene disponert 
i sin helhet.
 
*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble 
opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak på begyn-
nelse av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort 
i henhold til finansstrategi vedtatt av kommunestyret. Ved 
utgangen av året var fondet plassert i norske og globale 
aksje- og rentefond, samt anleggsobligasjoner, eiendoms-
fond og bankinnskudd

Årsevaluering 2014

Beholdning av likvide midler

Tall i mill kr

01.01. 2014 Jan Feb Mars April Mai Juni

Kasse/bank 207,5 32,3 126,0 380,4 462,3 357,8 409,7

Obligasjoner 198,0 187,8 188,5 188,5 168,5 168,5 218,9

Rentefond 332,0 334,3 336,8 338,4 255,0 343,4 246,0

Aksjefond 65,0 64,3 64,8 65,0 5,1 66,2 68,9

Aksjer 25,5 24,9 25,8 25,9 26,6 27,5 27,7

Eiendomsfond 50,3 50,3 50,3 50,2 50,2 50,2 50,1
Sum 
likvide midler

878,3 693,9 792,2 1 048,4 967,7 1 013,6 1 021,3

- POF* -749,3 -751,1 -755,6 -758,2 -761,5 -773,0 -779,8

- Skattetrekk -49,0 -31,1 -61,3 -31,1 -62,3 -32,7 -35,8
Netto
beholdning

110,0 -88,3 -24,7 259,1 268,5 207,9 205,7

  Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kasse/bank  352,0 316,2 428,5 797,1 295,3 199,3

Obligasjoner  193,9 219,3 242,0 220,1 214,3 214,8

Rentefond  346,9 349,6 330,2 332,2 333,6 328,8

Aksjefond  69,3 70,1 69,0 73,3 78,4 81,3

Aksjer  27,5 27,5 25,6 25,0 24,9 25,8

Eiendomsfond  50,1 50,1 50,6 50,6 50,6 50,9

Sum likvider  1 039,7 1 032,8 1 145,9 1 498,3 997,1 900,9

- POF *  -781,5 -751,4** -760,2 -767,1 -774,1 -782,3

- Skattetrekk  -68,8 -66,2 -35,2 -68,4 -34,1 -54,6

Nto beholdning  189,4 215,2 349,5 662,8 188,9 64,0

Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt 
skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler har i hovedsak bestått av ubrukte lånemidler. Ved 
begynnelsen av året var beholdningen negativ. I løpet av året ble det tatt opp 3 nye finansieringslån på 
tilsammen 1.010 mill kr, hvorav 761,9 mill kr var refinansiering av tidligere låneopptak, mens resten, 
248,1 mill kr, gjelder lån til finansiering av årets investeringer. Ved siste årsskifte er låneopptakene 
disponert i sin helhet.
 
*POF er forkortelse for primæroppgavefondet. Fondet ble opprettet i forbindelse med salg av kraftforetak 
på begynnelse av 2000-tallet. Plassering av fondskapitalen er gjort i henhold til finansstrategi vedtatt av 
kommunestyret. Ved utgangen av året var fondet plassert i norske og globale aksje- og rentefond, samt 
anleggsobligasjoner, eiendomsfond og bankinnskudd

Årsevaluering 2014 Side 4
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5.03 Andre økonomiske oversikter 

(Tidligere side 147) 

Likviditetsanalyse 

(tidligere side 149) 

Langsiktig lånegjeld  

    Tall i 1 000 000 

 2011 2012 2013 2014

Omløpsmidler 1 219,0 1 056,1 1 192,3 1 284,5

- Premieavvik -119,7 -180,8 -185,0 -239,1

- Fondsmidler -771,7 -768,7 -771,9 -811,1

Sum omløpsmidler - fondsmidler 327,6 106,6 236,4 234,3

Kortsiktig gjeld 353,2 235,0 363,7 475,1

- Premieavvik -6,8 -11,6 -15,0 -19,8

+ Ubrukte lånemidler 164,9 50,8 39,4 34,1

+ Akkumulert overskudd/underskudd 39,5 -21,2 -48,7 -3,0

Sum kortsiktig gjeld 551,0 253,0 339,4 486,4

Likviditetsreserve -‐223,4 -‐146,4 -‐103,0 -‐252,1

     

Dekningsgrad 59,5 42,1 69,7 48,2

Tall i 1 000 000

 2011 2012 2013 2014

Brutto lånegjeld pr 01.01. 912,6 1  279,3 1 231,2 2 455,3

+Nye lån 375,00 0,0 157,6 1 080,0

-Avdrag/innfrielse -59,8 -48,1 -70,5 -852,1

Brutto lånegjeld pr 31.12. 1 227,8 1 231,2 1 318,3 2 683,2

-Utlån  -284,7 -292,1 -318,6 -344,4

Netto lånegjeld pr 31.12. 943,1 939,1 999,7 2 338,8

Antall innbyggere 42 947 43 200 43 200 43 258

Lånegjeld pr innbygger i kr 21 960 21 738 23 141 54 066

LANGSIKTIG LÅNEGJELD

Kommunestyret vedtok i sak KST-005/14 å legge ned Larvik 
kommunale eiendom KF med virkning fra 1. mars 2014. 
Brutto lånegjeld pr.01.01.2014  er derfor inkludert lånegjel-
den som er overført fra Larvik kommunale eiendom KF.  
Foretakets lånegjeld var på 1 132,0 mill kr.
Samlet lånegjeld pr.31.12 er på 2 338,8 mill kr og tilsvarer kr 
54 066 pr innbygger.

Etter nye regler for behandling av pensjon i kommuna-
le regnskap skal brutto pensjonsforpliktelser føres inn i 
kommunens balanseregnskap som langsiktig gjeld. Dette 
har ført til en oppblåsing av balansen. Brutto lånegjeld i 
tabellen er lik langsiktig gjeld fratrukket brutto pensjons-
forpliktelser.

Samlet låneopptak i 2014 er på 1 080,0 mill kr, hvorav 70 
mill kr i startlån til videre utlån.

De resterende 1 010,0 mill kr gjelder finansieringslån hvor 
761,9 mill kr er brukt til refinansiering av tidligere låneopp-
tak og 248,5 mill kr til finansiering av årets investeringer. 
Hele lånebeløpet inkludert ubrukte lånemidler fra tidligere 
år er disponert i 2014.

Etterspørsel etter Husbanklån som kommunen låner videre 
ut til etablering øker stadig. I løpet av 2014 har kommunens 
lånegjeld til Husbanken økt med 25,8 mill kr, fra 318,6 til 
344,4 mill kr. Ved utgangen av året sto det i balansen 34,1 
mill kr i ubrukte lånemidler.

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2001, sak 155/01 
Reglement for finansforvaltning i Larvik kommune. 
Tabellene nedenfor viser låneportefølje pr 31.12.2014 ekskl 
formidlingslån sammenlignet med vedtatt strategi.

(samme side det er kun den største av disse tabellene, egentlig kun øverste tall-linje!)

Verdsettelsestidspunkt 31.12.2014 

PORTEFØLJE  

Utestående gjeld 2 338 873 030  

Gjennomsnittlig rente pt 3,25 %

  

Durasjon lån   

Durasjon swap   

  
FINANSSTRATEGI

 

Durasjon 2,58
1.5 < DURASJON > 3.5

 
Rentebinding Minimum Normal Maksimum

Mindre enn 1år 37 % 30 % 40 % 50 %

Mellom 1 år og 3 år 23 % 10 % 20 % 30 %

Mellom 3 år og 5 år 17 % 15 % 25 % 35 %

Mellom 5 år og 10 år 22 % 5 % 15 % 25 %

Over 10 år 0 % N/A N/A N/A
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Porteføljens normale posisjon betegnes som ”referanse-
portefølje”. Referanseporteføljen har en gjennomsnittlig 
bindingstid på 2,5 år. De tillatte avviksrammene medfører 
at låneporteføljens gjennomsnittlige bindingstid kan svin-
ge mellom 1,5 år og 3,5 år. 

Lånegjelden pr 31.12.2014 har en gjennomsnittlig rente-
binding på 2,6 år og ligger klart innenfor de rammer for 
bindingstid som er vedtatt i finansstrategien, men noe 
høyere enn referanseporteføljen. 
Det vurderes som gunstig å være overeksponert i fastrente 
når rentenivået er på et historisk lavt nivå. 
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5.04 ADMINISTRATIVE ENHETER
Årsevaluering 2014

5.04 Administrative enheter

Administrative enheter(tall i 1000 kr) Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik i kr Forbruk i % 

Sentraladministrasjonen  54 343  51 949  2 394  95,6 

   Sentraladministrasjonen  53 822  51 429  2 394  95,6 
   Boligforvaltning  520  520  0  100,0 

Fellesutgifter  82 314  88 912  -6 598  108,0 

   Pensjon  66 554  67 358  -804  101,2 
   Andre fellesutgifter  15 760 21 555 -5 795  136,8 

Lønnsreserven og tilleggsbevilgninger  462  30  432  6,5 

   Tilleggsbevilgningskonto  1 514 20 1 494 1
   Lønnsreserven  -1 053  10  -1 063  -0,9 

Folkevalgte styringsoppgaver  8 022  9 252  -1 230  115,3 

Revisjon og kontrollutvalg  3 440  3 104  336  90,2 

Skatteoppkreveren i Larvik  4 748  4 362  386  91,9 

Fellesområde barnehager  -1 172  -1 055  -117  90,0 

Fellesområde skoler  1 962  769  1 192  39,2 

   Fellesområde skoler  25 987  25 314  672  97,4 
   Fellesområde SFO  -24 025  -24 545  520  102,2 

Oppvekst nordøst  229 437  228 423  1 014  99,6 

   Skole  171 019  169 998  1 020  99,4 
   SFO  14 019  13 881  138  99,0 
   Barnehage  44 399  44 543  -144  100,3 

Oppvekst sentrum  155 007  156 422  -1 416  100,9 

   Skole  102 463  103 421  -958  100,9 
   SFO  7 948  7 663  285  96,4 
   Barnehage  44 596  45 338  -743  101,7 

Oppvekst sørvest  180 119  180 500  -381  100,2 

   Skole  129 042  129 175  -133  100,1 
   SFO  11 565  11 290  275  97,6 
   Barnehage  39 512  40 035  -523  101,3 

Larvik læringssenter  36 058  37 747  -1 690  104,7 

   Opplæring for voksne  17 997  18 831  -834  104,6 
   Skole  12 520  12 664  -143  101,1 
   Barnehage  5 540  6 253  -713  112,9 

Barne- og ungdomstjenester  32 105  30 823  1 282  96,0 

   Helsesøstertjenesten  19 893  19 404  488  97,5 
   PP-tjenesten  12 212  11 419  794  93,5 

Barneverntjenesten  71 037  74 104  -3 067  104,3 
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Administrative enheter(tall i 1000 kr) Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik i kr Forbruk i % 

Samfunnskontakt og bibliotek  24 475  22 779  1 696  93,1 

  Samfunnskontakt  8 441  7 728  712  91,6 
  Bibliotek  12 244  12 554  -310  102,5 
  Boligforvaltning  3 790  2 496  1 294  65,9 

Kultur, idrett og fritid  74 299  75 096  -797  101,1 

   Kulturskolen  17 374  19 551  -2 177  112,5 
   Øvrig kultur  13 404  12 638  767  94,3 
   Idrett og friluftsliv  31 851  32 004  -153  100,5 
   Fritid  5 388  4 770  619  88,5 
   Overføring øvrige trossamfunn  1 766  1 767  -1  100,1 
   Overføring Bølgen  4 515  4 367 148  96,7 

Fellesområde pleie og omsorg  18 867  17 691  1 176  93,8 

Felles vaskeri  4 501  4 467  34  99,3 

Produksjonskjøkken  5 104  4 946  159  96,9 

Omsorg nordøst  156 027  156 161  -133  100,1 

   Fellesovergripende tjenester  3 106  2 255  851  72,6 
   Tjenester i hjemmet  56 790  56 220  570  99,0 
   Omsorg heldøgn- kort og lang tid  86 394  88 150  -1 756  102,0 
   Dag- og aktivitetstilbud  9 738  9 537  201  97,9 

Omsorg sentrum  148 368  149 320  -952  100,6 

   Fellesovergripende tjenester  555  159  397  28,6 
   Tjenester i hjemmet  64 708  64 660  47  99,9 
   Omsorg heldøgn- kort og lang tid  78 419  79 785  -1 366  101,7 
   Dag- og aktivitetstilbud  4 686  4 716  -30  100,6 

Omsorg sørvest  107 334  107 189  145  99,9 

   Fellesovergripende tjenester  1 434  1 003  431  70,0 
   Tjenester i hjemmet  46 998  45 950  1 048  97,8 
   Omsorg heldøgn- kort og lang tid  55 081  56 619  -1 538  102,8 
   Dag- og aktivitetstilbud  3 821  3 617  203  94,7 

Omsorgstjenesten for 
funksjonshemmede

 128 631  128 371  260  99,8 

Helse- og rehabiliteringstjenesten  132 122  130 016  2 106  98,4 

   Omsorg heldøgn- kort og lang tid  17 712  17 689  23  99,9 
   Helsetjenester  114 409  112 326  2 083  98,2 

Omsorgstjenesten for rus og 
psykisk helse

 41 980  40 559  1 421  96,3 

NAV  67 088  70 387  -3 299  104,9 

   Sosialhjelp  41 530  45 707  -4 177  110,1 
   Øvrige tjenester  25 558  24 680  878  96,6 
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Administrative enheter(tall i 1000 kr) Budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik i kr Forbruk i % 

Arbeid og kvalifisering  41 445  41 538  -93  100,2 

Kommunalteknikk - vei, park og 
friområder

 46 059  44 706  1 353  97,1 

   Vei  34 759  33 977  782  97,7 
   Park  11 299  10 729  570  95,0 

Kommunalteknikk - vann, avløp og 
renovasjon

 -36 099  -32 457  -3 643  89,9 

   Vann  -18 242  -16 173  -2 070  88,7 
   Avløp  -16 756  -15 805  -950  94,3 
   Renovasjon  -1 101  -479  -623  43,5 

Plan, byggesak, landbruk og geodata  18 316  15 442  2 874  84,3 

   Planbehandling  14 259  11 056  3 203  77,5 
   Byggesaksbehandling  -2 212  -1 304  -908  58,9 
   Geodata  3 475  2 910  565  83,7 
   Landbrukskontoret  2 794  2 780  14  99,5 

Larvik brannvesen  26 495  27 958  -1 463  105,5 

Ikke- kommunale barnehager  168 822  174 183  -5 361  103,2 

DNAS  23 093  23 093  0  100,0 

Diverse overføringer til andre  11 504  11 840  -336  102,9 

Kirke  24 662  24 662 0  100,0 

Eiendom  12 065  9 986  2 079  82,8 

Hovedinntekter  -2 064 252  -2 059 505  -4 747  99,8 

   Skatt  -923 000  -916 107  -6 893  99,3 
   Rammetilskudd  -1 117 416  -1 118 255  839  100,1 
   Kompensasjonsinntekter  -16 793  -16 189  -604  96,4 
   Avsetning omsorgsboligfond  2 872  1 285  1 587  44,7 
   Overf. til inv.regnskap 0 0 0 0 
   Andre inntekter  -9 915  -10 240  325 103,3

Finansielle transaksjoner  -38 784  -53 770  14 986  138,6 

   Avkastning POF  -36 198  -56 733  20 535  156,7 
   Bruk av tidligere års overskudd  -23 787  -19 232  -4 555  80,9 
   Avsetning til fond  7 554  7 557 -3  100,0 
   Renter og avdrag  123 879  124 870  -991  100,8 
   Motpost avskrivninger  -110 233  -110 233 0  100,0 
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5.05 RAPPORTERINGSOMRÅDER 
OG TJENESTER

Årsevaluering 2014

5.05 Rapporteringsområder og tjenester

Rapporteringsområder/tjenester:
Budsjett

2014
Regnskap

2014
Avvik

Forbruk i
%

Folkevalgte styringsorganer 8 022 9 252   -1 230 115,3 
     
Revisjon og kontrollutvalg 3 440 3 104 336             90,2
     
Sentrale administrative funksjoner 67 011 63 519 3 492 94,8 
Sentraladministrasjon 53 822 51 429 2 394             95,6
Skatteoppkreveren i Larvik 4 748 4 362 386             91,9
Samfunnskontakt 8 441 7 728 712             91,6
     
Fellesutgifter 82 776 88 942 -6 167  107,4 

Pensjon 66 554 67 358 -804  101,2 
Tilleggsbevilgningskonto 1 514 20 1 494 1,3
Lønnsreserven -1 053 10 -1 063  -0,9 
Andre fellesutgifter 15 760 21 555 -5 795  136,8 
     
Kommunale barnehager 132 874 135 115 -2 241          101,7 

Fellesområdet barnehage -1 172 -1 055 -117             90,0
Oppvekst nordøst 44 399 44 543 -144           100,3
Oppvekst sentrum 44 596 45 338 -743           101,7
Oppvekst sørvest 39 512 40 035 -523           101,3
Larvik Læringssenter 5 540 6 253 -713           112,9
     
Ikke kommunale barnehager 168 822 174 183 -5 361 103,2
     
Skole 441 031 440 572 459             99,9
Fellesområdet skole 25 987 25 314 672             97,4
Oppvekst nordøst 171 019 169 998 1 020             99,4
Oppvekst sentrum 102 463 103 421 -958          100,9 
Oppvekst sørvest 129 042 129 175 -133          100,1 
Larvik Læringssenter             12 520               12 664               -143          101,1 
     
SFO 9 507 8 289 1 218             87,2

Fellesområdet SFO -24 025 -24 545 520           102,2
Oppvekst nordøst 14 019 13 881 138             99,0
Oppvekst sentrum 7 948 7 663 285             96,4
Oppvekst sørvest 11 565 11 290 275             97,6
     
Opplæring for voksne 17 997 18 831 -834           104,6

     
Barneverntjenesten 71 037 74 104 -3 067  104,3 

     
Helsesøstertjenester og PPT 32 105 30 823 1 282             96,0

Helsesøstertjenesten 19 893 19 404 488             97,5
PP- tjenesten 12 212 11 419 794             93,5
     
Boligforvaltning 4 310 3 017 1 294             70,0

Sentraladministrasjon 520 520 0          100,0 
Samfunnskontakt 3 790 2 496 1 294             65,9
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Rapporteringsområder/tjenester:
Budsjett

2014
Regnskap

2014
Avvik

Forbruk i
%

Kultur 80 263 81 516 -1 253  101,6 

Kulturskolen 17 374 19 551 -2 177 112,5 
Øvrig kultur 13 404 12 638 767 94,3 
Bibliotek 12 244 12 554 -310 102,5 
Idrett og friluftsliv 31 851 32 004 -153   100,5 
Fritid 5 388 4 770 619 88,5 
     
Fellesovergripende pleie- og omsorgstjenester             33 567               30 521             3 046             90,9
Fellesområde pleie og omsorg             18 867               17 691             1 176             93,8
Felles vaskeri               4 501                 4 467                  34             99,3
Produksjonskjøkken               5 104                 4 946                159             96,9
Omsorg nordøst 3 106 2 255 851             72,6
Omsorg sentrum 555 159 397             28,6
Omsorg sørvest               1 434                 1 003                431             70,0
     
Heldøgns omsorg - kort og langtid 260 699 265 335 -4 636  101,8 
Omsorg nordøst 86 394 88 150 -1 756 102,0
Omsorg sentrum 78 419 79 785 -1 366 101,7
Omsorg sørvest 55 081 56 619 -1 538 102,8
Dnas 23 093 23 093 0 100,0
Helse- og rehabiliteringstjenesten 17 712 17 689 23 99,9
     
Dag- og aktivitetstilbud 59 689 59 407 282             99,5

Omsorg nordøst 9 738 9 537 201             97,9
Omsorg sentrum 4 686 4 716 -30          100,6 
Omsorg sørvest 3 821 3 617 203             94,7
Arbeid og kvalifisering 41 445 41 538 -93           100,2
     
Tjenester i hjemmet           168 496             166 829             1 666             99,0

Omsorg nordøst 56 790 56 220 570             99,0
Omsorg sentrum 64 708 64 660 47             99,9
Omsorg sørvest 46 998 45 950 1 048             97,8
     
Tjenester for funksjonshemmede 128 631 128 371 260 99,8
     
Helsetjenester 114 409 112 326 2 083 98,2
     
Tjenester for rus og psykisk helse 41 980 40 559 1 421 96,6
     
NAV 67 088 70 387 -3 299           104,9
Sosialhjelp 41 530 45 707 -4 177 110,1
Øvrige tjenester 25 558 24 680 878 96,6
     
Vei og park 46 059 44 706 1 353             97,1
Vei 34 759 33 977 782             97,7
Park 11 299 10 729 570             95,0
     
VAR -36 099 -32 457 -3 643             89,9
Vann -18 242 -16 173 -2 070 88,7
Avløp -16 756 -15 805 -950 94,3
Renovasjon -1 101 -479 -623 43,5
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Årsevaluering 2014

Rapporteringsområder/tjenester:
Budsjett

2014
Regnskap

2014
Avvik

Forbruk i
%

Arealplan 18 316 15 442 2 874             84,3

Planbehandling 14 259 11 056 3 203             77,5
Byggesaksbehandling -2 212 -1 304 -908             58,9
Geodata 3 475 2 910 565             83,7
Landbrukskontoret 2 794 2 780 14             99,5
     
Brann og ulykkesvern 26 495 27 958 -1 463          105,5 

     
Overføring til kirkelig fellesråd og trossamfunn 26 428 26 429 -1           100,0

Overføring kirkelig fellesråd 24 662 24 662 0 100,0
Overføring øvrige trossamfunn 1 766 1 767 -1           100,1
     
Overføring LKE 12 065 9 986 2 079 82,8

Overføring Bølgen 4 515 4 367 148             96,7
     

Diverse overføringer til andre 11 504 11 840 -336 102,9
     
Hovedinntekter -2 064 252 -2 059 505 -4 747             99,8
Skatt -923 000 -916 107 -6 893             99,3
Rammetilskudd -1 117 416 -1 118 255 839          100,1 
Kompensasjonsinntekter -16 793 -16 189 -604             96,4
Avsetning til fond 2 872 1 285 1 587             44,7
Overføring til inv. Regnskap 0 0 0 0
Andre refusjonsinntekter -9 915 -10 240 325 103,3
     
Finansielle transaksjoner -36 198 -56 733 20 535  156,7 
Avkastning POF -23 787 -19 232 -4 555 80,9
Bruk av tidligere års overskudd 7 554 7 557 -3 100,0 
Avsetning til fond 123 879 124 870 -991 100,8 
Renter og avdrag -110 233 -110 233 0 100,0 
Motpost avskrivninger -36 198 -56 733 20 535 156,7 
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5.06 Økonomisk oversikt investeringsbudsjett/-regnskap 

Investeringsbudsjettet/-regnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån, aksjekjøp og 
avsetninger og hvordan disse utgiftene er finansiert. 

     Tall i 1 mill kr

Regnskap
2011

Regnskap
2012

Regnskap
2013

Regnskap
2014

 
 Budsjett

2014
Avvik

   INNTEKTER   

-0,2 -0,5 -0,6 -3,0 Salg driftsmidler og fast eiendom 0,0 3,0

-0,4 0,0 -0,3 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0

-8,0 -1,9 -0,6 -2,5 Overføringer med krav til motytelse 0,0 2,5

0,0 0,0 -30,8 Kompensasjon for merverdiavgift -31,9 -1,0

0,0 -1,1 -0,5 -6,1 Statlige overføringer -16,2 -10,1

-14,7 -29,5 -15,8 -3,7 Andre overføringer 0,0 3,7

0,0 -0,1 -0,1 -0,1 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,0 0,1

-23,3 -33,1 -17,9 -46,2 Sum inntekter -48,1 -1,9

    UTGIFTER

0,0 0,0 0,0 3,4 Lønnsutgifter 0,0 -3,4

0,0 0,0 0,0 1,0 Sosiale utgifter 0,0 -1,0

132,6 149,3 98,7 273,8 Kjøp varer og tjenester som inngår 316,2 42,4

15,6 0,0 0,2 36,6 Kjøp av tjenester som erstatter 0,0 0,0

18,4 8,2 11,4 0,1 Overføringer 37,6 0,9

0,0 0,0 0,0 0,4 Renteutgifter og omkostninger 0,0 -0,1

0,1 0,2 0,0 0,0 Fordelte utgifter 0,0 -0,4

166,7 157,7 110,3 315,4 Sum utgifter 353,8 38,4

    
FINANSIERINGS-
TRANSAKSJONER

 

32,1 32,2 39,1 44,2 Avdrag på lån 23,2 -20,9

66,0 64,0 80,7 45,7 Utlån 74,0 28,3

4,6 4,9 5,5 6,2 Kjøp av aksjer og andeler 6,2 0,0

5,7 0,0 0,0 20,4 Dekning av tidligere års udekket 0,0 -20,4

0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,0 0,0

2,6 0,1 0,3 2,4 Avsatt til bundne fond 0,0 -2,4

111,0 101,2 125,5 119,0 Sum finansieringstransaksjoner 103,5 -15,5

254,4 225,8 217,9 388,1 Finansieringsbehov 409,2 21,0

    FINANSIERING   

-210,4 -184,0 -169,5 -323,8 Bruk av lån -373,0 -49,2

0,0 0,0 0,0 0,0 Salg av aksjer og andeler 0,0 0,0

-31,2 -27,9 -38,6 -42,6 Mottatte avdrag på utlån -23,2 19,4

-4,2 -3,8 -3,9 -3,7 Overført fra driftsregnskapet -2,6 1,1

0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av tidligere års udisponerte 0,0 0,0

-0,1 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond 0,0 0,0

-4,6 -4,9 -5,5 -10,2 Bruk av ubundne investeringsfond -10,2 0,0

-3,9 -5,1 -0,5 -0,4 Bruk av bundne fond -0,2 0,2

-254,4 -225,8 -217,9 -380,6 Sum finansiering -409,2 -28,5

       

0,0 0,0 0,0 7,5 Udekket/Udisponert 0,0 -7,5
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5.07 ØKONOMIKOMMENTARER - 
INVESTRINGER
Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap over in-
vesteringer, utlån og avsetninger og over hvordan utgiftene 
og utbetalingene er finansiert. Dersom utgifter, utbetalin-
ger og avsetninger ikke fullt ut kan finansieres av inntekter, 
innbetalinger og bruk av avsetninger, skal underskuddet 
føres opp til dekning i investeringsbudsjettet det år regn-
skapet legges fram.

I 2014 er utgiftssiden i investeringsregnskapet ikke finansi-
ert fullt ut. Brutto investeringsutgifter i 2014 er 315,4 mill kr 
mot budsjettert 353,8 mill kr. 

Det samlede finansieringsbehovet er dekket med bruk av 
lån på 323,8 mill kr, mot 169,5 mill kr i 2013.. 

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp 
på 7,5 mill kr. Dette dekkes inn i 2015.
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5.08 RAPPORT - DELPROSJEKTER
INVESTERING KMT
Årsevaluering 2014

5.08 Rapport - delprosjekter investering KMT
 Tall i 1 000 kr

Prosjekt-
nummer

Prosjektnavn
Budsjett

2014
Forbruk

2014

1283 Bjønnes – Østby VA anlegg 0 259
Prosjektet var planlagt sluttført i 2012. Det var problemer med løse masser på deler av strekningen der
ledningene er lagt, og forbruket ble større enn budsjettert. Overskridelsen er dekket innenfor 
Kommunalteknikk sin investeringsramme i 2012. Avsluttende arbeider er gjennomført i 2013. 
Gjenstående asfaltering ble utført juni 2014. Årets forbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin 
ramme.

1308 Foldvik Høymyr boligfelt 0 140
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med private utbyggere. Årets forbruk dekkes innenfor 
Kommunalteknikk sin ramme.

1355 Marius brygge park 0 21
Prosjektet ble nesten sluttført i 2012 i forbindelse med utbyggingen av Marius Brygge og i samarbeid 
med utbygger. Entreprenøren som vant anbudskonkurransen gikk konkurs etter at arbeidene var 
påbegynt. Kommunalteknikk har gjennomført opparbeidelsen av parken. Utbygger skal bidra med 
1 mill kr til prosjektet. Noen mindre arbeider er utført i 2013. Sluttføringen skjedde i 2014 på grunn av 
bygging av Marius Brygge 2.

1370 Omsland vannverk, grunnvannsundersøkelser 800 771
Prosjektet skal etablere ny vannforsyning for å bedre vannkvaliteten i området. 
Grunnvannsundersøkelsene er gjennomført og vannkvaliteten og mengden er god nok. Prosjektering 
av nytt vannverk er ferdig og byggingen skal nå ut på anbud.

1389 KMT, ny gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall 4 500 4 306
Utforming av gjenvinningsstasjonen er fastlagt. Detaljprosjektering pågår. Prosess med detaljert 
reguleringsplan nord for Grinda er igangsatt. Gjenvinningsstasjonen står sannsynligvis ferdig i 2016. 
Det er VESAR som står for utbyggingen. Det var budsjettert med 19,5 mill kr til ny 
gjenvinningsstasjon på Grinda i 2014. 15 mill kr er overført/gjenbevilget i 2015.

1393 Gopledal UV anlegg og spylebasseng 3 500 3 533
Bygging ble gjennomført i 2012/2013. Anlegget er overtatt og satt i drift. Kommunestyret vedtok en 
total ramme for prosjektet på 21,5 mill kr fordelt på 2012 og 2013. 
Summen av midlene som er brukt i 2010, 2011, 2012 og 2013 er 22 mill. Etter at alle de 4 
entreprisene: bygg, maskiner og pumper, UV, elektro er kommet inn som anbud er det totale 
finansieringsbehovet for hele prosjektet på 25,5 mill. kr. Prosjektrammen ble økt med 2,8 mill kr i 1. 
tertial 2013. Årets merforbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin ramme.

1423 Kanalgata vannledningsanlegg 200 209
Prosjektering startet i 2014. Anlegget utføres våren 2015.

1426 Lillevik RA septikk mottak 0 74
Arbeidene er ferdige og forbruket dekkes innenfor årets ramme.

1432 Eidsten-Snørsvall, Brunvall-Nordmandbo VA anlegg 0 -11
Anlegget er gjennomført og det er kun avsluttende arbeider som er utført i 2014. Det er mottatt 
refusjoner fra private som gjør at det er en netto inntekt på prosjektet i år.

1437 Omre VA anlegg 12 600 14 782
Prosjektet gjennomføres i 2013 og 2014. Prosjektet startet opp senere enn planlagt i 2013. Det var 
store utfordringer med kvikkleire i deler av traseen. Prosjektet har fått økt ramme underveis. Årets 
merforbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin ramme.

1443 Nansetgata VA anlegg 14 000 12 150
Statens veivesen skal rehabilitere Nansetgata, og kommunen er med på utskifting av VA anlegget. 
Anlegget gjennomføres i perioden 2013 – 2015. Fremdriften er i rute.

1444 Torpefeltet 3, utbyggingsavtale 0 -2
Her brukes bidragsmodellen. Utbygger betaler alle kostnader. 

1446 Brunlaskogen utbyggingsavtale 0 309
Her brukes bidragsmodellen. Utbygger betaler alle kostnader. Utgiftene på dette prosjektet knytter seg 
til momsen som kommunen får refundert.
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Prosjekt-
nummer

Prosjektnavn
Budsjett

2014
Forbruk

2014

1451 Helgeroa avløp 300 585
Utbedring av avløpssystemet i Krabbegata og Nordgata i Helgeroa. Prosjektet i Krabbegata 
gjennomføres i 2015. Nordgata utsettes til 2016/2017. Årets merforbruk dekkes innenfor 
Kommunalteknikk sin ramme.

1454 Bøkkerbakken – Steinbakken VA 8 350 7 463
Rehabilitering av vann og avløpsledninger samt nytt gatelys gjennomføres i 2014. Arbeidene er 
ferdige.

1457 Søndersrød avløp 300 247
Prosjektering startet i 2014. Utførelsestidspunkt er ikke fastsatt.

1458 Torsrødveien/Storgata Stavern VA 0 625
Anlegget ble ferdig i 2014.

1459 Ahlefeldtsgate VA 17 590 12 347
Omlegging av vei og VA-anlegget i forbindelse med utbyggingen av den nye skolen. Forbruket ble 
betydelig mindre enn budsjett på dette prosjektet. Det anslås en innsparing på ca. 5,2 mill kr.

1461 Herregården – Karistranda VA 1 400 871
Prosjektering av anlegget pågår nå. Utskiftingen av vann- og avløpsledningene starter i 2015. 
Prosjektet vil bli delt opp i to etapper.

1467 Hølen pumpestasjon ombygging 3 900 3 821
Ombygging av pumpene er gjennomført etter planen. Det meste av arbeidene er ferdig. Pumpene 
vibrerer for mye og utbedringer vil bli foretatt i 2015. Pumpene er ikke overtatt av Larvik kommune.

1470 Steingata VA anlegg 15 642 15 001
Arbeidene med rehabilitering av VA anlegget ble gjennomført i 2013/2014. Anleggsarbeidene er 
ferdige.

1474 Hvidsten sag Kvelde, utbyggingsavtale 0 194
Her brukes bidragsmodellen og utbygger betaler alle kostnader.

1476 Utskifting AC 2013 - 2015 12 000 11 403
Det er inngått ny kontrakt om rammeavtale fra september 2013. Kommunestyret har vedtatt å forsere 
dette arbeidet ved å bevilge 8 mill kr ekstra hvert år. i 2014 ble det skiftet på følgende strekninger: 
Ødegårdsveien, Eftangveien, Søndersrød-Gubba, Hvåra bru, Eftang, Thorstvedt.

1477 Bommestad – Hølen forprosjekt 300 4
Forprosjektet skal vurdere flere alternative løsninger. Anlegget gjennomføres i 2016.

1478 Solstad Syd / Varden VA, etappe 1 1 400 739
Omlegging av VA nettet startes i løpet av 2015. Forprosjektet ble startet i 2013. Prosjektering i 2014. 

1479 Vei investeringer 2013 738 738
Prosjektet inneholder flere tiltak. Nytt fortau langs Gamle Kongevei, intensivlys ved to fotgjenger-
overganger og fartsdumper. Årets forbruk dekkes innenfor trafikksikkerhetsmidler som overføres fra 
drift til investering.

1482 Ula VA 1 400 963
Prosjektering er utført i 2014 og arbeidene gjennomføres i 2015.

1485 Bøkeskogen skilting 100 64
Skiltingen gjennomføres i 2014 og 2015. Det er midler fra fylkesmannen som har kommet inn i 2013 og
er overført til 2014/2015.

1486 Gatelys Sentrum Nord 1 908 2 210
Det er etablert nytt gatelys og strømkablene er lagt i bakken. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 
Skagerak fiber, Skagerak nett, Telenor og kommunen. Årets forbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk
sin ramme ved bruk av ledige midler fra nye Mesterfjellet skole (vei).

1487 Gopledal renovering av kontorbygg 1 300 723
Ombygging av garderober og kontorbygg er utført i 2014.
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Prosjekt-
nummer

Prosjektnavn
Budsjett

2014
Forbruk

2014

1488 Lillevik – ventilasjon / luftrensing 3 800 1 063
Ombygging og utbedring utføres i 2014 og 2015.

1489 Anleggsutstyr Øya 2014 3 400 3 507
Utskifting av utrangerte maskiner i 2014.

1490 Fagerli – Torstvedt syd, ny skole trafikkløsning 250 383
Prosjektet utføres i 2015 og 2016. Prosjektering av G/S vei Frostvedtveien pågår. 7,25 mill kr er 
overført fra 2014 til 2015.

1491 Frankendalsveien 9, Hvelven pumpeledning mm 1 700 1 227
Prosjektet består av flere mindre arbeider som ble utført i 2014. Deler av det opprinnelige prosjektet 
utgår.

1492 Asfalt 2014 5 500 5 509
Alle strekningene som var på prioriteringslista er asfaltert. Totalt ca. 7 km. vei.

1493 Ferdige VVA prosjekter etter-kostnader 0 134
Kostnader på prosjekter som er avsluttes føres her. Årets forbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk 
sin ramme.

1496 Kloakkpumpestasjoner oppgradering 2 600 2 512
2 pumpestasjoner ble oppgradert i 2014. Gylna pumpestasjon i Kvelde og Langholt pumpestasjon i 
Helgeroa.

1497 Kleiverveien VA 1 200 2 500
Jernbaneverket bygger ny jernbane og deler av Larvik sitt VA nett skiftes samtidig. Arbeidene er 
ferdige. Årets merforbruk dekkes innenfor Kommunalteknikk sin ramme i 2014.

1499 Lia forprosjekt VA 200 301
Forprosjektet med formingsveileder utføres i 2014.

1501 Ingriveien avløp 1 900 1 328
Prosjektet er utført i 2014.

1502 Park investeringer 2014 400 184
Prosjektet inneholder flere arbeider. Blant annet Trekanten i Prinsegata og lekeplasser.

1503 Nevlunghavn sjøledning 200 110
Prosjektet skal føre overvann ut på dypt vann og er gjennomført.

1504 Bugge pumpestasjon nød overløp 400 221
Prosjektet skal sikre avløpet ved store nedbørsmengder og utføres i 2015.

1505 Malmøya VA anlegg feriehjemmet 850 893
Prosjektet utføres i 2014. Merforbruket i 2014 blir dekket innenfor KMT sin ramme.

1506 Ladestasjon elbil 2014 670 822
Prosjektet utføres i hovedsak i 2014 med noen avsluttende arbeider i 2015. Merforbruket i 2014 blir 
dekket innenfor KMT sin ramme.

1507 Olavsgate, Høyersgate, VVA – Kvartal 9 0 85
Prosjektet utføres i hovedsak i 2015. Forbruket i 2014 blir dekket innenfor KMT sin ramme.

1508 Skjeggestad avløpspumpestasjon 0 21
Prosjektet utføres i hovedsak i 2015. Forbruket i 2014 blir dekket innenfor KMT sin ramme.

1509 Larvik torg ombygging 2015 0 8
Prosjektet utføres våren 2015 og skal være ferdig til 17. mai. Forbruket i 2014 blir dekket innenfor KMT
sin ramme.

1510 Fagerli basseng elektro og sikkerhet 0 90
Prosjektet utføres i hovedsak i 2015. Forbruket i 2014 blir dekket innenfor KMT sin ramme.
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5.09 RAPPORT - PROSJEKTER OG 
DELPROSJEKTER INVESTERING 
EIENDOM
Årsevaluering 2014

5.09 Rapport - prosjekter og delprosjekter investering Eiendom
Tall i 1 000 kr

Prosjek
t

nummer
Prosjektnavn

Budsjett
2014

Forbruk
2014

4033 Priv. bedrifter - tilfluktsrom 10 6

Langestrand skoles tilfluktsrom er oppgradert.

4099 Salg av prestebolig og kjøp av ny 1 919 0

Kjøp av ny bolig avventes.
4108 Ombygging RA ungdomsskole 816 868

Innregulering av varme og ventilasjonsanlegg. Prosjektet er ferdig.

4124 Solstad barnehage - ombygging og utvidelse 68 132

Prosjektet er ferdig.
4128 Mesterfjellet skole - ny 1-10 skole 24 495 15 800

KST vedtak på utbygging til kr 223 mill kr inkl inventar. Bygget er overlevert og prøvedrift pågår.
De fleste feil er rettet opp. Det pågår møter vedr urene masser. Landskapsarkitekt (Lark) har utarbeidet 
rapport vedrørende grusbane, omprosjektering pågår.

4232 Presteløkka - ombygging av varmeanlegg 1 373 1 311

Varmepumpe er utbedret. Oljefyren er skiftet ut med el- kjele. Finansieres fra prosjekt 4904 og 4359.

4264 Ny 1-7 skole på Torstvedt 60 247 58 877

Prosjektet er i rute i forhold til planlagt/forutsatt fremdrift, bokførte kostnader er i omforent takt med utført
og levert arbeide. (Total prosjektkostnad 408 mill kr, bokført kostnad pr 31/12-2014 er 74 mill kr). 
Avtalte milepeler for fremdrift overholdes og planlagt ferdigstillelse opprettholdes til 06/12-2016.

4269 Valmueveien 9 - nye utleieboliger 0 1 122

Totalentreprenør valgt. Rammetillatelse foreligger. Detaljprosjektering pågår.

4282 Guriskogen Vest - kjøp og reg av tomter 369 610

Klart for 1. gangs høring hos planutvalget 20. januar.

4310 Borgejordet 23 - Nytt ventilasjonsanlegg 141 132

Prosjektet er ferdig. Finansieres fra prosjekt 4904.
4326 Kvelde skole - Nye vinduer og ventilasjonsanlegg 8 597 8 329

Prosjektet er ferdig. Finansieres fra prosjekt 4904.

4333 Farrishallen - rehabilitering 7 553 8 466

HMS arbeider kr 200 000 finansieres fra prosjekt 4904. Prosjektet rehabilitering vil bli 3,6 mill kr dyrere 
enn opprinnelig budsjettert. Rehabiliteringen har vært et utfordrende prosjekt og det har dukket opp 
mange kostnadsdrivende elementer som har vært vanskelige å forutse i den opprinnelige kalkylen.

4335 Hedrum ungdomsskole - Hybrid ventilasjon 140 31

Utlegging av konkurransen i «Doffin» antatt uke 4/2015. Finansieres fra prosjekt 4904.

4336 Byskogen barnehage 995 141

I påvente av barnehagebruksplanen har prosjektet blitt satt på vent.

4337 Torstvedt barnehage 11 660 10 273

Prosjektet er i rute i forhold til planlagt/forutsatt fremdrift, bokførte kostnader er i omforent takt med utført
og levert arbeide. (Total prosjektkostnad 52,5 mill kr, bokført kostnad pr 31/12-2014, 11,5 mill kr.) 
Avtalte milepeler for fremdrift overholdes og planlagt ferdigstillelse opprettholdes til 15/06-2016.

4341 Brunla ungdomsskole - nye sikringsskap 94 98

Prosjektet er ferdig. Finansieres fra prosjekt 4904.
4342 Faret 4 - salg 0 -2 445

Salg er foretatt.
4343 Borgejordet 23 - Nytt tak 363 292

Prosjektet er ferdig. Finansieres fra EK fond og kr 500 000 fra AoK
4346 Huifeldsgate 22 - kjøp av bolig 208 207

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
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Tall i 1 000 kr

Prosjek
t

nummer
Prosjektnavn

Budsjett
2014

Forbruk
2014

4350 Kjøp av bolig Veldreløkka leilighet nr. 5 452 452

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4353 Veldreløkka 24 seksjonsnr. 14 1 342 1 348

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4355 Husebyjordet - nye omsorgsboliger 1 053 246

Kjøp tomt og prosjekt fra LABO. Opprinnelig prosjektet ble for dyrt og er foreløpig stoppet i påvente av 
omprosjektering.

4358 Brunla/Stavern skole - samlokalisering 810 193

Det er utarbeidet et mulighetsstudie og foretatt en teknisk evaluering av bygningsmassen.
4359 Utskifting av oljefyrer 630 571

Det er skiftet ut en oljefyr på Presteløkka og det er planlagt utskifting i Badeparken.
4360 Johan Sverdrups gt 4C andel nr 7 -222 -222

Husbanktilskudd.
4361 Berg skole - nytt ventilasjonssystem 4 189 3 040

Ventilasjonsanlegget er ferdig. Det gjenstår noe arbeide på utskifting av vinduer til hybrid ventilasjon. 
Finansieres fra prosjekt 4904.

4362 Festiviteten - investeringer 2014-2016 500 37

Det er vedtatt at det skal utvikles publikumsrettede kontorarealer i deler av bygningen, samt se på 
muligheten for å gjøre om festsalen til kommunestyresal.

4363 Mellomhagen ungdomsskole - Nytt personal og skolekjøkken 1 368 1 357

Prosjektet er ferdig. Finansieres fra prosjekt 4901.
4364 Solstad Vest - regulering og salg av tomter 0 50

Reguleringsplanen er klar for 1. gangs høring i Planutvalget februar 2015.
4365 Nansetgata 70 F - kjøp av andel nr 30 -106 -106

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr. Husbanktilskudd.
4366 Nordre Hagavei 13B - kjøp av andel nr 11 -168 -186

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr. Husbanktilskudd.
4367 Kongeveien 1D - kjøp av andel nr. 27 1 207 775

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4368 Helgeroaveien 20C kjøp av andel nr 13 1 207 1 207

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4369 Karlsrogt. 3, kjøp av andel nr 1 972 822

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4372 Kveldehallen - ny garderobe og dusjanlegg 150 147

Arbeidet er prosjektert og jobben forventes å bli ferdig i løpet av våren 2015. Finansieres fra prosjekt 
4904.

4373 Djupdalsfaret 28A - Kjøp av leilighet 1 606 1 557

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4374 Tomteområder Kaken 2 920 2 858

Kjøp av tomt iht KST-vedtak.
4375 Møllergt. 2 seksjonsnr 10 - kjøp av leilighet 1 427 1 427

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.

4376 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 1 1 176 1 176

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4377 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 2 1 109 1 111

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.

4378 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 3 616 616

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
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Tall i 1 000 kr

Prosjek
t

nummer
Prosjektnavn

Budsjett
2014

Forbruk
2014

4379 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 5 1 233 1 234

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4380 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 6 936 937

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4381 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 7 817 816

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4382 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 8 600 600

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4383 Dronningensgt 2 seksjonsnr. 9 1 555 1 570

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4384 Dronningensgt 2 420 362

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4385 Nordbykammen 9 1 383 1 396

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4386 Dronningensgt. 17 2 024 2 042

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr. Reguleringsarbeide pågår, skal til 1. gangs behandling til 
våren 2015.

4387 Dronningensgt. 15A 1 786 1 790

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr. Reguleringsarbeidet pågår, skal til 1. gangs behandling til 
våren 2015.

4388 Nordbyveien 25 J 1 441 1 270

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4389 Hoffsgt. 35 C - nye utleieboliger 130 122

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr. Forespørselen er klar for utlegging i Doffin. Dette vil skje i 
februar 2015.

4390 Veldreløkka 8 seksjonsnr. 22 - kjøp av bolig 152 72

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4391 Veldreløkka 16 seksjonsnr. 18 - kjøp av bolig 597 597

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4392 Prinsegata 27 seksjonsnr. 1 - kjøp av bolig 1 353 1 359

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4393 Hoffsgt 35A - forsikringsutbetaling 0 0

Forsikringsutbetaling etter brann.
4394 Nordbykammen 25 2 020 1 972

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4395 Hoffsgt 27 A andel nr 11 1 190 1 223

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4396 Ryesgt 26C 1 063 1 063

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4397 Nedre sagkammen 5 1 860 1 884

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4398 Skuggedalsveien 12A 2 625 2 613

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4399 Horgstien 18 1 820 1 806

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4401 Johan Sverdrups gt 4B 1 120 1 130

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
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4402 Helgeroaveien 20A 1 040 1 011

Selvfinansierende av låneramme 30 mill kr.
4403 Torstvedt skole - Inventar og utstyr 0 20

Prosjektering.
4407 Torstvedt barnehage - Inventar og utstyr 0 5

Prosjektering.
5019 Boligområder 0 -411

Brukes ved kjøp/salg av tomter.
5210 Torpefeltet - grunnerverv 0 426

Reguleringsplan er nesten klar. Skal opp i Planavdelingen i uke 4 2015.
5211 De fem kulturhus/Herregården 146 114

Ferdigstillelse av Masterplan for Herregården utsettes til 2015 på grunn av at prosjektleder har hatt 
andre oppgaver som konstituert leder og utstillingsprodusent. Det har likevel vært utført mye 
dokumentasjon og forskning som ikke fremgår i prosjektregnskapet fordi arbeidet dekkes av 
Vestfoldmuseene – Larvik Museum.

Prosjekt 4904 er prosjektet hvor rammebevilgningen som Eiendom har til bruk på investeringstiltak føres. 
Midlene fordeles ut fra dette prosjektet og til de enkelte prosjektene etter hvert som de startes opp. 
For 2014 var denne rammen på 13,9 mill kr. Se prosjektoversikten for fordelingen av midlene.
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Prosjekt 4904 er prosjektet hvor rammebevilgningen som 
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